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INTRODUCERE
Mesajul primarului Mihai CHIRICA
Dragi ieșeni,
În anul 2017 mai multe analize efectuate de experți au plasat Iașul printre cele mai
dinamice și mai creative orașe ale României. Și nu numai! Astfel, potrivit Băncii
Mondiale, Iașul - la fel ca unele dintre marile orașe din Ardeal -, a avut un ritm de
creștere economică superior celui înregistrat de Singapore în perioada sa de boom
economic.
De asemenea, într-o gală europeană organizată în Polonia, Iașul a câștigat premiul
„Emerging City of the Year“, fiind declarat orașul anului 2017 pentru dezvoltarea
industriei IT & Outsourcing din Europa Centrală şi de Est. Iașul a devansat orașe
precum Debrecen (Ungaria), Kaunas (Lituania), Košice (Slovacia), Ostrava (Cehia) şi
Plovdiv (Bulgaria).
Iașul stă foarte bine și în topul celor mai eficiente orașe din România. Într-un top
prezentat de UrbanizeHub, care s-a bazat în principal pe cât de mult s-au transformat
fizic în ultimii ani orașele din România, Iașul a ieșit pe un onorant loc 3. Orașul este
considerat un top-performer în absorbția de fonduri europene, raportul subliniind faptul
că „dacă te plimbi prin oraș, la fiecare 5 metri dai de o intervenție făcută cu bani
europeni.”
În plus, într-un raport al Institutului Național de Statistică, Iașul este considerat un oraș
din ce în ce mai atrăgător pentru românii din toate provinciile istorice, care îl plasează
printre destinațiile favorite în ceea ce privește stabilirea reședinței. De altfel, faptul că
Iașul – al doilea oraș al României ca populație, după București – s-a distanțat, din
punctul de vedere al numărului de locuitori, de Timișoara, Cluj-Napoca și Constanța
este o dovadă clară în acest sens. Să mai spunem și că Iașul apare de fiecare dată în
topul orașelor din România în care se trăiește cel mai bine (pornind de la percepția pe
care o au locuitorii asupra costului vieții); dar și că zona Copou a fost apreciată drept
cartierul cu cele mai bune facilități educaționale din întreaga țară!
Deși acceptăm că unele topuri conțin și criterii subiective, un lucru este absolut clar:
suntem pe calea cea bună! Iașul se dezvoltă, se transformă într-un oraș trepidant, tot
mai atrăgător pentru tineri și pentru oamenii de afaceri.
Atuurile noastre sunt binecunoscute: avem o Școală de excepție, care formează
specialiști în toate domeniile, un mediu cultural vibrant, suntem o capitală medicală
recunoscută internațional, deținem o industrie IT valoroasă și în continuă expansiune
și oferim facilități pentru oricine dorește să investească în orașul nostru. Viitorul parc
industrial pe care îl vom construi pe platforma Fortus va fi un exemplu de cum putem
dezvolta Iașul recapacitând o veche și distrusă zonă industrială.
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În anul care a trecut ne-am respectat promisiunea de a deschide Primăria către
cetățeni, comunicând permanent cu ieșenii și încercând să rezolvăm cât mai multe
dintre problemele pe care aceștia ni le-au adus la cunoștință. Am supus dezbaterii
publice o serie de proiecte de interes general și am transparentizat activitatea
administrației locale. Am invitat permanent ieșenii să se implice în stabilirea agendei
Primăriei, am ținut mereu cont de propunerile și proiectele venite din partea
Dumneavoastră, am investit în domeniile de bază ale infrastructurii și am asigurat
funcționarea orașului la parametri optimi.
Din păcate, problemele pe care le-am întâmpinat în anul 2017 - căci au fost și destule
probleme! - au ținut mai ales de Guvern și de parlamentarii Iașului. Așa cum am mai
declarat, cabinetele lui Liviu Dragnea din fruntea țării au pus Iașul, ca și întreaga
regiune de Nord-Est, pe lista neagră a statului privind investițiile. De asemenea, multe
dintre deciziile guvernanților, mai ales din zona fiscalității, ne-au afectat și ne vor
afecta nivelul veniturilor de la bugetul local. La rândul lor, aleșii Iașului nu ne-au ajutat
deloc, una promițând în campania electorală și cu totul altceva votând în Parlament!
În pofida acestor lovituri nemeritate primite din partea celor care ar fi trebuit să lupte
pentru proiectele Iașului, în acest moment, orașul se îndreaptă în direcția cea bună.
Știm, mai sunt multe proiecte de realizat, dar ne aflăm la începutul unei noi abordări în
administrația locală, iar reușitele înregistrate într-o perioadă scurtă ne dau încredere
că, împreună, putem dezvolta orașul. Așa cum am promis, grație acestor eforturi
comune, Iașul se schimbă în bine!
Mihai CHIRICA
Primarul Municipiului Iași
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CAPITOLUL I
TRANSPARENŢĂ, ETICĂ ȘI INTEGRITATE
INSTITUȚIONALĂ
Administrația publică a Municipiului Iași are în vedere accesibilitatea cetățenilor la
informaţiile şi documentele aflate în posesia instituţiei precum și implicarea acestora în
luarea de decizii pentru a se asigura legitimitatea, eficacitatea și responsabilitatea
instituției faţă de cetăţean. Administrația ieșeană se aliniază strategiei Uniunii
Europene de a crea o transparență totală între instituția publică și cetățeni, conform
prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale
Legii nr. 52 / 2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia
publică.
COMUNICAREA CU IEȘENII
Biroul de Comunicare
Primăria Iași și-a menținut politicile de transparență și deschidere către cetățeni și în
anul 2017 axându-se atât pe dezvoltarea instrumentelor proprii de comunicare
moderne, cât și pe corectitudinea în raportul cu mass-media.
Privind relația cu mass-media, numărul conferințelor și declarațiilor de presă a
continuat să se poziționeze pe o traiectorie ascendentă în 2017, ajungând la peste 40
pe tot parcursul anului. Astfel se confirmă încă o dată că cele peste 200 de informări și
comunicate de presă emise de municipalitate sunt dovada unei bune comunicări și
relaționări cu presa și, de aici, cu opinia publică. Atât conferințele, cât și comunicatele
de presă au presupus selectarea, documentarea și prelucrarea informațiilor, precum și
pregătirea prezentării acestora.
Colaborarea cu mass-media s-a concretizat și prin participarea reprezentanților
conducerii Primăriei, ai direcțiilor și societăților comerciale subordonate la emisiuni live
sau înregistrate și difuzate de posturile TV, radio locale și naționale. Aceste emisiuni
au avut nu doar scopul informării nemijlocite, ci au constituit și o modalitate de a
dialoga în direct cu cetățenii. Multe dintre sesizările transmise de cetățeni pe această
cale au fost rezolvate ulterior de municipalitate sau de societățile din subordine.
În ceea ce privește mijloacele proprii de comunicare ale Primăriei, am pus accent
pe actualizarea permanentă a site-urilor www.primaria-iasi.ro (în limita rolului acordat
în acest scop) și www.curierul-iasi.ro, precum și a paginilor de Facebook ale Primăriei
și buletinului informativ Curierul de Iași.
Prin pagina de Facebook a Primăriei s-a reușit popularizarea știrilor despre
activitatea municipalității precum și transmiterea informațiilor despre toată gama de
evenimente: culturale, sociale, științifice etc. Peste 28.000 de fani „naturali” a obținut
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pagina de Facebook a Primăriei până la finalul anului 2017, cu un impact mediu
săptămânal de circa 100.000 de persoane.
Toate ședințele Consiliului Local Iași, conferințele de presă susținute de conducerea
instituției, dar și alte evenimente publice din anul 2017 (peste 60) au fost transmise
online, la calitate full HD, pe canalul Youtube (iar unele și pe pagina de Facebook a
Primăriei Municipiului Iași), municipalitatea ieșeană fiind prima din țară care oferă o
astfel de facilitate de comunicare cu cetățenii.
În privința mijloacelor „clasice” de comunicare, săptămânalul Curierul de Iași a avut
un tiraj mediu de 24.500 de exemplare pe săptămână.
Un domeniu important al activității Biroului de Comunicare au fost inițierea,
coordonarea și desfășurarea unor campanii ample de comunicare a unor activități și
evenimente organizate exclusiv sau în parteneriat cu alte instituții de municipalitatea
ieșeană. Printre cele mai importante astfel de campanii trebuie menționate
(cronologic): manifestările organizate cu ocazia Unirii Principatelor Române (24
ianuarie); popularizarea și dezbaterea bugetului local pe 2017; campania de curățenie
de primăvară; prezentarea și dezbaterea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Iași pentru perioada 2015-2030; Festivalul Internațional al Educației;
începerea noului an școlar; Sărbătorile Iașului și Sărbătorile de Iarnă. Toate aceste
campanii, alături de multe altele mai puțin ample, au presupus un mix de acțiuni de
comunicare alcătuit de conferințe de presă, comunicate, machete de presă pentru
print și online, campanii exclusiv online, afișe, flyere și broșuri, alte materiale de
promovare personalizate, bannere, mesh-uri și alte materiale de promovare outdoor.
Centrul de Informații pentru Cetățeni
Liberul acces la informaţiile de interes public este asigurat prin intermediul Centrului
de Informaţii pentru Cetăţeni, serviciu care asigură relaţia directă cu cetăţeanul.
Astfel, în anul 2017 s-a răspuns în proporţie de 100% la cererile de informaţii de
interes public (232 solicitări scrise, conform Legii liberului acces la informaţiile
de interes public); dintre acestea, 127 au fost solicitate de persoane juridice (massmedia, alte instituţii publice şi organizaţii nonguvernamentale) şi 105 de persoane
fizice.
Solicitările de informaţii de interes public se referă la: Utilizarea banilor publici, Modul
de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice, Acte normative, Reglementări, Activitatea
liderilor instituţiei, Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public.
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Faţă de anul 2016, situaţia este reprezentată în graficul de mai jos:
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Ca urmare a modificării Legii 544/2001, în raportarea implementării acesteia s-a
introdus ca element cuantificabil nou (doar aproximativ, fiind practic imposibil a se
cuantifica exact la numărul foarte mare de cetăţeni-vizitatori din Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni şi din cele 5 Centre de Cartier – cca 18.150 în 2017) numărul de
solicitări verbale de informaţii publice.
Prin compartimentele sale, serviciul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni funcționează
ca o interfaţă a Primăriei în relaţia cu cetăţeanul asigurând asistarea acestuia în
obţinerea informaţiilor de interes public şi a documentelor administrative emise de
autoritatea publică:

RELAŢIILE CU PUBLICUL
S-au oferit informaţii unui număr de aproximativ 83000 de cetăţeni privind modalitatea
de a obţine diverse documente, avize, aprobări, care, potrivit legii, intră în competenţa
Primăriei sau a Consiliului Local, C.I.C.-ul asigurând şi serviciile legate de verificarea
şi prelucrarea acestor documente în vederea soluţionării, venind astfel în sprijinul
cetăţenilor.
În paralel, s-au oferit broşuri cu descrierea serviciilor oferite cetăţenilor și s-au pus la
dispoziţie formulare pentru fiecare procedură birocratică. Evoluţia acestei activităţi
este prezentată în diagrama următoare:
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S-a gestionat şi monitorizat „Telefonul Cetăţeanului 0232 984”, oferindu-se informaţii
şi rezolvându-se în maximum 24 de ore sesizările telefonice ale cetăţenilor – circa
2780 de apeluri preluate în anul 2017 asigurându-se permanenţa acestui serviciu
oferit cetăţenilor, apelurile fiind înregistrate şi preluate prin robotul telefonic pentru
rezolvare în următoarea zi.
Au fost oferite asistenţă şi materiale informative cetăţenilor pentru rezolvarea
problemelor privind serviciile oferite de instituţie, circa 40000 de formulare tipizate şi
12500 de pliante informative.
S-a gestionat contul de e-mail informatii@primaria-iasi.ro, oferindu-se informaţii în
format electronic unui număr de 4342 de cetăţeni (acte necesare în vederea obținerii
documentelor administrative, adrese de email ale compartimentelor funcționale,
înregistrarea petițiilor sau a cererilor pentru obținerea de informații de interes public
transmise online, etc.)
S-a realizat sondajul „BAROMETRULUI OPINIEI PUBLICE” pentru consultarea
cetăţenilor vis-a-vis de evoluţia calităţii serviciilor publice oferite de Primăria
Municipiului Iaşi (calitate infrastructură, transport public - management trafic, spaţii
verzi, etc).
În cadrul CICl s-au realizat, atât stagiul de practică al studenților de la Universitatea
„Al.I.Cuza”, cît și proiectul de Internship la Primăria Iaşi, în colaborare cu Asociaţia
CIVICA, proiect dedicat studenților care vizează deschiderea administraţiei către
tineri.
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ACTIVITATEA DE REGISTRATURĂ
Prin Registratura Generală au fost înregistrate un număr de 129.173 documente.
Astfel, au fost solicitate / emise 1.671 autorizaţii de construire și prelungirea
valabilității acestora, 4.274 certificate de urbanism și prelungirea valabilității acestora,
3.985 autorizații de funcționare, avize de principiu pentru comercializare produse sau
prelungiri de autorizații de funcționare dar și prelungire contract tonete, 910 vize
autorizații de taxi, 1.079 avize de la Comisia de Circulație și de la Serviciul Energetic,
1.717 certificate de nomenclatură urbană sau de istoric urban, contracte de folosință
agricolă sau pentru cale de acces, respectiv adeverințe care să ateste apartenența
unui teren la domeniul public sau privat al municipiului, 20.000 avize de la comisiile de
specialitate din cadrul unității administrative și adeverințe diverse. De asemenea, au
fost înregistrate 12.772 citații și comunicări de la instanțele judecătorești, dar și alte
documente ce intră în sfera de soluționare a Serviciului Juridic, 18.059 de petiții
diverse, sesizări, reclamații, 200 dosare de preempțiune, 3.055 afișări conform Legii
transparenței decizionale, dosare licitații publice, 64.506 alte documente interne şi
externe.
Graficul de mai jos prezintă situaţia comparativă a numărului de documente
înregistrate în ultimii doi ani.
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Prin Registratura Direcţiei Generale Economice şi Finanţe Publice Locale s-au eliberat
44.449 certificate de atestare fiscală şi s-au întocmit 5.243 borderouri pentru
procesele verbale de sancţionare a contravenţiilor și somații sau titluri executorii.
ASIGURAREA CORESPONDENŢEI POŞTALE
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Comunicarea municipalităţii cu cetăţenii se face şi prin intermediul corespondenţei
poştale, astfel că în anul 2017 s-au efectuat 347.210 trimiteri poştale, activitate în
valoare de 739.767,37 lei. Prin corespondența obișnuită s-au efectuat 247.210
trimiteri, iar prin Post Messager s-au efectuat 200.000 de trimiteri.
Situaţia faţă de anul 2016 este prezentată în graficul următor:
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ORGANIZAREA AUDIENŢELOR LA CONDUCEREA INSTITUŢIEI

Principala activitate a Compartimentului de Audienţe din cadrul Centrului de Informaţii
pentru Cetăţeni constă în asistarea cetăţenilor în vederea înscrierii în audienţă la
primar, viceprimari şi secretarul Municipiului Iaşi, colaborarea cu compartimentele de
specialitate din cadrul instituţiei privind colectarea informaţiilor necesare audienţelor,
participarea la audienţe.
În anul 2017, au fost înregistrate 1.173 de solicitări pentru audienţă.
Cetățenii înscrișii în audiență la domnul primar Mihai Chirica au supus discuției în
cadrul audienței următoarele categorii de probleme:
- includerea în programul de modernizare și asfaltare a mai multor străzi din
municipiul Iași, amenajarea stațiilor de tramvai, înființarea și modernizarea parcurilor
de joacă pentru copii, toaletarea copacilor etc (25%);
- urgentarea soluționării dosarelor de fond funciar, rectificări de titluri de
proprietate sau schimburi de terenuri (10%);
- posibilitatea de a cumpăra/concesiona diferite spații comerciale/medicale sau
terenuri (5%);
- obținerea unei locuințe socială/convenabilă sau perfectarea unui schimb de
locuințe (24%);
- probleme urbanistice: intrări în legalitate, avizări PUZ, diferite avize de
oportunitate (11%);
- relația cu asociațiile de proprietari, mai ales în legătură cu încărcarea
nejustificată a listei de cheltuieli la întreţinere(13%);
- verificarea respectării parametrilor din autorizațiile de construire (5%);
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- promovarea unor parteneriate cu Primăria Municipiului Iași, sponsorizarea unor
evenimente culturale sau sportive, posibilitatea amenajării unui stadion de rugby sunt
alte solicitări ale petenților în cadrul programului de audiență (7%);
Situaţia este reprezentată în graficul de mai jos:

O componentă importantă şi inovativă a transparenţei decizionale o constituie
aplicarea principiului democraţiei participative locale prin funcţionarea celor cinci
Centre de Cartier, realizându-se astfel implicarea cetăţenilor în viaţa comunităţii.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA CENTRELE DE CARTIER
Cele cinci mini-primării din cartierele Alexandru, Păcurari, Nicolina, Frumoasa,
Tătărași asigură cetățenilor toate mijloacele necesare pentru o relație eficientă și
directă cu Primăria Municipiului Iași:
•
ghișeu de relații cu publicul;
•
ghișeu pentru plata taxelor și impozitelor locale;
•
consultări și dezbateri publice;
•
audiențe
•
acțiuni și proiecte în parteneriat cu societatea civilă și ONG-urile.
Pentru municipalitatea ieşeană, atragerea cetăţenilor în decizia publică reprezintă unul
din obiectivele principale ale strategiei în spirit european de dezvoltare socială şi
economică a oraşului Iaşi. Prin funcţionarea centrelor de cartier se doreşte
descentralizarea serviciilor publice dar şi realizarea unor proiecte de implicare a
cetăţenilor în viaţa comunităţii.
În anul 2017 centrele de cartier au avut un rol important în susținerea politicilor publice
cu impact local şi regional. Diseminarea informației şi captarea voinţei cetăţenilor s-a
concretizat prin campania de informare şi strângere de semnături care să susţină
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marile proiecte pentru întreaga zonă a Moldovei: autostrada Iaşi-Târgu Mureş care să
conecteze Moldova cu zona de vest , construirea Spitalului Regional de Urgenţe,
precum și fiscalizarea suplimentară a autovehiculelor poluante.
În cadrul centrelor de cartier funcționează și ghişeele Direcţiei Economice şi Finanţelor
Publice Locale unde se pot achita taxele şi impozitele locale.
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Activități desfășurate prin implicarea Biroului Democrație Participativă
Locală
1.
Studenți în practică la centrele de cartier
În cursul anului 2017, grupe de tineri studenți din cadrul Universității ,‚Al. I.
Cuza’’ au efectuat stagiul de practică profesională la centrele de cartier ale Primăriei
Municipiului Iași. Aceștia s-au putut familiariza cu practicile din cadrul administratiei
publice locale și au primit sprijinul în vederea dobândirii experienței necesare pentru a
putea face față provocărilor ce vor urma.
Implicarea tinerilor în administrație este o oportunitate de a corela viziunea
nouă a modernităţii cu provocările manageriale.

2.
Ora Pământului
Pe data de 25 martie 2017 a avut loc evenimentul Ora Pământului, cea mai
mare mișcare voluntară de mediu din toate timpurile.
Pentru a 9-a oară consecutiv, WWF-România a încurajat cetățeni, organizații,
companii, instituții publice și centre culturale din toată țara să stingă lumina timp de o
oră, între 20.30 și 21.30. România s-a alăturat astfel altor peste 7.000 de orașe din
mai mult de 160 de țări, pentru a arăta că dorește mai multă determinare și acțiuni
concrete pentru eradicarea problemelor de mediu.
Mesajul pentru comunitatea Earth Hour din România a fost: „Dăruiește naturii
din energia ta”. Cetăţenii au fost invitaţi să stingă luminile din case, să folosească
bicicleta, să facă orice formă de mişcare, chiar şi o simplă plimbare simbolică prin
oraș, împreună cu prietenii, vecinii, familia sau colegii. Evenimentul îşi doreşte să
ofere o regăsire a simplităţii existenței dincolo de tehnologie.
Edificiul simbol al oraşului şi monument istoric, Palatul Culturii a fost punctul
zero al acțiunii de stingere a iluminatului arhitectural. Celebrarea Orei Pământului a
continuat cu un recital Cantus Mundi România.

3.
Noaptea Muzeelor
Primăria Muncipiului Iași s-a alăturat și în anul 2017 spiritului european. Evenimentul
internațional „Noaptea Muzeelor” ce se desfăşoară în 30 de țări şi deschide porţile a
peste 3000 de muzee promovează cultura ca principală componentă a entităţii
europene.
Parte componentă a acestei iniţiative au fost şi expoziții dedicate aniversării
Centenarului României și comemorării Primului Război Mondial. S-a urmărit
promovarea de către municipalitate a rolului Iașului, capitala României în perioada
1916-1918, în realizarea idealului național.
La Palatul Roznovanu au fost expuse obiecte de patrimoniu primite de la
Muzeul Național de Istorie a României. Piesele centrale au fost sabia, chipiul şi
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epoleții generalului Eremia-Teofil Grigorescu, eroul de la Mărășești, simbol al
recunoaşterii rolului determinant în luptele de la Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz care au
salvat existenţa statului român.

4.
Săptămâna Europeană a Democrației Locale
În 2017, la centrele de cartier din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi, a fost
organizat evenimentul „Săptămâna Europeană a Democrației Locale”. Acesta este un
eveniment care se desfășoară anual sub egida Congresului Puterilor Locale şi
Regionale ale Consiliului Europei.
Primăria Municipiului Iaşi şi-a propus ca acest moment, celebrat la nivel
european, să devină o tradiţie în calendarul evenimentelor desfăşurate în orașul Iași.
Tema principală a ediției anului 2017 a avut ca scop implicarea tinerilor în
viața publică, informarea și educarea acestora despre importanța democrației:
“Participarea, consultarea și angajamentul cetățenilor pentru o democrație locală
înfloritoare”.
Aproximativ 1000 de elevi din şcolile ieșene au susținut orele de cultură
civică la centrele de cartier pentru a se familiariza cu termenii folosiţi în administrația
publică locală, cu atribuțiile primarului și ale viceprimarului și, de asemenea, cu
activitățile specifice centrelor de cartier.

5.
Magia Sărbătorilor la Palatul Roznovanu
În luna decembrie a anului 2017 a avut loc evenimentul „Magia Sărbătorilor la
Palatul Roznovanu”. Acest eveniment a fost dedicat locuitorilor municipiului Iași care
au dorit să celebreze în inima comunităţii magia sărbătorilor de iarnă. Participanţii s-au
putut bucura de un minunat spectacol de colinde, care a avut loc într-o atmosferă de
poveste la Sala Vasile Pogor a Palatului Roznovanu, sediul Primăriei Municipiului
Iași.
Concertul de colinde a adus în fața publicului tineri artiști valoroși care au
interpretat, atât colinde românești, cât și internaționale: Corul de copii Juniorii Operei,
dirijor Raluca Zaharia; Colegiul Național de Artă "Octav Băncilă" Iași – Corul
Amadeus, coordonator Delia Simionescu; Corul Basileus al Seminarului Teologic
Liceal Ortodox ,,Sf. Vasile cel Mare" din Iași, dirijor Diac. Prof. Mihai Ursache;
cvartetul Essenza Quartet; Ansamblul Coral Vovidenia și Corul Bisericii Sfântul
Nectarie, dirijor Ana Maria Dumitru.
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TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ
Atribuţii în aplicarea strictă a Legii 52/2003 a transparenţei decizionale în
administraţia publică au următoarele departamente: serviciul Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni; serviciul Informatizare, serviciul Urbanism, biroul Secretariat Consiliul
Local – Arhivă, Evidenţă Dispoziţii.

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni a acţionat în anul 2017 în următoarele
direcţii:
●
aducerea la cunoștința cetăţenilor a proiectelor de hotărâre: s-au iniţiat şi
publicat 201 proiecte de hotărâre cu caracter normativ;
●
aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a actelor cu caracter normativ
(respectiv Hotărâri ale Consiliului Local) prin afişarea la sediul instituţiei, afişarea pe
site-ul www.primaria-iasi.ro, trimiteri poştale către cei interesaţi şi prin publicarea în
Curierul de Iaşi;
●
organizarea dezbaterii publice a proiectului de buget local pe anul 2017
Dezbaterea publică s-a realizat în două module:
a.
prin completarea unor chestionare distribuite ieșenilor prin Centrul de
Informații pentru Cetățeni și cele cinci Centre de Cartier;
b.
prin dezbaterea directă; consultarea directă a cetățenilor a fost realizată
în cadrul dezbaterilor publice din Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași.
Propunerile cetățenilor au fost consemnate în procesele verbale aferente fiecărei
ședințe în care s-a dezbătut proiectul de buget pe anul 2017;
●
participarea la dezbaterea publică a proiectului de hotărâre referitor la
Regulamentul privind respectarea condițiilor de protecția mediului în timpul executării
lucrărilor de construcții în Municipiul Iași;
●
aducerea la cunoştinţa cetăţenilor a ordinei de zi aferente fiecărei
ședințe de Consiliu Local, fie ordinară, fie extraordinară, a minutelor și proceselor
verbale în care s-au consemnat cele dezbătute în ședințe de Consiliu Local;
●
aducerea la cunoștința cetățenilor a Hotărârilor de Consiliu Local prin
afișarea pe pagina de internet proprie/avizier sau prin publicarea în Curierul de Iași.

16

COMUNICAREA ONLINE

Prin intermediul Serviciului Informatizare din cadrul Primăriei Municipiului Iași sau realizat:
●
activarea şi întreţinerea aplicaţiei de verificare online de către cetăţeni a
stadiului de rezolvare a petiţiilor
●
întreţinerea aplicaţiilor de comunicare online şi de plată a taxelor online
●
încărcarea pe site-ul E-guvernare a indicatorilor cu privire la execuţia Bugetului
local
●
actualizarea zilnică a site-ului www.primaria-iasi.ro cu informațiile furnizate de
Centrul de Informații pentru Cetățeni sau alte departamente.
I.

Intrări in anul 2017

Intrările în cadrul Serviciului Informatizare cuprind atât documente înregistrate la
Registratura instituției cât și prin email, paginile web (pagina Primăriei, pagina
aplicației de plată a taxelor și impozitelor locale eTax) sau solicitări directe de
intervenție asupra aplicațiilor informatice gestionate (creare furnizori, actualizare
nomenclatoare, modificare rapoarte etc.).

Număr de intrări în anul 2017:
- 2514 documente de intrare înregistrare la CIC
- 5325 emailuri
- 4143 dispoziții
Numărul total al documentelor procesate în anul 2017:
- 2870 documente înregistrate la CIC
Creșterea numărului documentelor procesate, indiferent de metoda de primire
(înregistrare CIC sau email), față de anii anteriori se poate vedea în diagrama
de mai jos:
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A crescut, de asemenea, și numărul cererilor pentru crearea de conturi online, atât
pentru aplicația eTAX cât și pentru SNEP (ghiseul.ro), după cum urmează:
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Se constată și o creștere a comunicării prin email cu cetățenii astfel:

II. Ieșiri anul 2017
Toate documentele intrate au fost soluționate conform specificului lor.

ETICĂ ȘI INTEGRITATE

Biroul Secretariat Consiliul Local – Arhivă, Evidenţă Dispoziţii a avut în vedere
următoarele activităţi:
asigurarea și îndeplinirea procedurii de convocare a membrilor Consiliului
Local precum și a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
●
organizarea și desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor comisiilor de
specialitate și a şedinţelor Consiliului Local.
●
asigurarea legăturii cu compartimentele celorlalte instituţii de sub autoritatea
Consiliului Local în vederea verificării şi promovării materialelor în şedinţele Consiliului
Local.
●
verificarea materialelor de şedinţă ce intră în dezbaterea comisiilor de
specialitate şi a Consiliului Local: a proiectelor de hotărâre, rapoartelor de specialitate,
expunerile de motive, note de fundamentare, avize necesare, anexe, C.F-uri, note de
evaluare, încadrări juridice, respectarea procedurii reglementate de Legea 52/2003
privind transparenţa decizională pentru actele administrative cu caracter normativ, etc,
●
transmiterea materialelor supuse dezbaterilor Consiliului Local în format
electronic, scanarea acestora și afișarea acestora pe site-ul instituției;
●

19

multiplicarea materialelor pentru ședințele consiliului local și punerea lor la
dispoziția executivului și consilierilor locali ;
●
întocmirea proceselor verbale și a avizelor de la şedinţele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local;
●
convocarea - la solicitarea consilierilor - a diferitor specialişti din cadrul
Primăriei municipiului Iași pentru informaţii și date suplimentare la rapoartele de
specialitate dezbătute.
●
evidenţa prezenţei consilierilor locali la şedinţele comisiilor de specialitate şi
la ședințele Consiliului Local;
●
întocmirea listei cu observaţii, interpelări, propuneri de la şedinţele comisiilor
de specialitate şi de la plenul Consiliului Local, transmiterea acestora către
compartimentele de specialitate ale aparatului de specialitate a primarului municipiului
Iași; urmărirea ducerii la îndeplinire a propunerilor făcute şi a răspunsurilor dat
întrebărilor sau interpelărilor formulate de consilierii locali.
●
întocmirea proiectelor de hotărâri, referatelor de specialitate, a notelor de
fundamentare, expunerilor de motive;
●
asigurarea în cadrul ședințelor de Consiliu Local a procedurilor necesare
desfășurării votului secret;
●
Consiliul Local al Municipiului Iași s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare și 11
şedinţe extraordinare în care au fost adoptate un număr de 597 de hotărâri;
●
asigurarea activităților specifice desfășurarii ședintei de constituire a
Consiliului Local în care intră următoarele activități:
●
redactarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local precum şi
redactarea minutei de şedinţă, transmiterea acestora către Centrul de Informaţii
pentru Cetăţeni în vederea afişării acestora atât la sediul Primăriei cât şi pe pagina de
internet.
●
comunicarea Hotărârilor Consiliului Local către primarul municipiului Iași,
precum și către Instituția Prefectului Județului Iași în vederea verificării legalităţii
acestora;
●
gestionarea corespondenţei cu Instituţia Prefectului cu privire la avizarea de
legalitate a hotărârilor Consiliului Local;
●
comunicarea hotărârilor Consiliului Local către direcţiile din cadrul Primăriei,
respectiv către persoanele interesate (beneficiarilor HCL-urilor);
●
comunicarea hotărârilor Consiliului Local către Serviciul Informatizare în
vederea afișărilor acestora pe pagina de internet;
●
întocmirea răspunsurilor la adrese, petiţii referitoare la activitatea Consiliului
Local, a instituţiilor de interes local, adresate sau repartizate spre soluţionare.
●
gestionarea evidenței rapoartelor de activitate ale consilierilor locali,
afișarea acestora pe pe pagina de internet a instituției;
●

●
●

gestionarea registrului cuprinzând hotărârile Consiliului Local;
gestionarea registrului special privind interpelările, solicitările consilierilor
locali;

gestionarea declaraţiilor de avere şi de interese ale consilierilor locali,
precum și a primarului municipiului Iași;
●
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evidenţierea declaraţiilor de avere şi de interese în registrele speciale cu
caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de
interese.
●
transmiterea Agenţiei Naţionale de Integritate, copii certificate ale
declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse de către aleşii locali şi câte
o copie certificată a registrelor speciale.
●
transmiterea la termen către Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor a
comunicărilor prevăzute de lege, privind operarea în Registrul electoral electronic.
Comunicările se fac atât în format electronic cât şi în format scris.
●
comunicarea măsurilor educative şi a altor măsuri neprivate de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal către instituţiile unde sunt
stabilite domeniile, serviciile publice şi locurile în care infractorii care locuiesc în zona
lor de competenţă vor desfăşura muncă în folosul comunităţii (locuri stabilite prin HCL
nr. 242/2011).
●
operarea corespondenţei intrare / ieșire, a Biroului Secretariat Consiliul
Local precum și a Consiliului Local în registrul electronic al Primăriei
●
întocmirea răspunsurilor, transmiterea înscrisurilor şi documentelor solicitate
către Agenţia Naţională de Integritate, la termenul stabilit de lege, în vederea
soluţionării lucrărilor având ca obiect evaluarea respectării regimului juridic al
conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul Legii nr.
176/2010.
●
arhivarea dosarelor de ședință ale Consiliului Local al Municipiului Iaşi;
având în vedere caracterul permanent al actelor Consiliului Local, acestea sunt
îndosariate, numerotate şi arhivate într-un loc special amenajat, putând fi consultate
ori de câte ori este necesar de către salariaţii Primăriei Municipiului Iaşi sau
persoanele interesate de aceste acte normative;
●
întocmirea pontajelor lunare pentru reprezentanții Consiliului Local al
Muncipiului în funcție de prezența la ședințe și comisii de specialitate.
●

●
întocmirea răspunsurilor la solicitările privind documentele aflate în arhiva
instuţiei după cercetarea documentelor din depozitul de arhivă (au fost soluţionate
toate cele 565 de solicitări privind eliberarea de copii/copii conform cu originalul a
documentelor aflate în arhivă) ;
●
realizarea selecţionării dosarelor cu termen de păstrare expirat conform Legii
16 /1996 privind Arhivele Naționale;
●
primirea şi completarea în Registrul de Evidenţă Dispoziţii a dispoziţiilor
primarului municipiului Iaşi. Completarea se face atât în format scris cât şi în format
electronic, precum şi transmiterea lor către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, în
vederea difuzării celor interesaţi pentru conformare.
●
arhivarea dosarelor cuprizând dispoziţiile emise de primarul municipiului Iaşi (în
perioada ianuarie - decembrie 2017 (au fost înregistrate un număr de 4143 de
dispoziţii);
●
soluționarea solicitărilor depuse în conformitate cu prevederile Legii 60/91
privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (asigurarea sprijinului Comisiei
de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul autorităţii
administrativ teritoriale în sensul convocării membrilor acesteia precum și a
solicitanților, întocmirea procesului verbal de ședință, întocmirea dispozițiilor ori a
adreselor prin care sunt comunicate măsurile dispuse).
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●
pregătirea materialelor și executarea de lucrări pregătitoare luării unor decizii
de către comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul
autorităţilor administrative ;
●
pregătirea materialelor și executarea de lucrări pregătitoare luării unor decizii
de către comisia de ordine publică a Consiliului Local al Municipiului Iași;
●
Demararea procesului de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție
2016-2020, prin aderarea la valorile, principiile, obiectivele, măsurile și termenele
prevăzute de SNA 2016-2020 și prin desemnarea persoanelor responsabile cu
implementarea SNA 2016-2.
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CAPITOLUL II
STRATEGII ȘI POLITICI PUBLICE.
RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI
STRATEGII ȘI RELAȚII PUBLICE

Municipiul Iaşi continuă să dezvolte un pachet de politici publice la nivel local
prin prisma necesităţilor pe care le are comunitatea ieşeană .
Domeniile politicilor sectoriale dezvoltate de administraţia ieşeană vizează:
-

politici publice de contractare a serviciilor sociale şi politici sociale
politici publice culturale
politici publice de tineret
politici publice locale de promovare a turismului.

1. Politicile publice de contractare a serviciilor sociale. Conform Legii
asistenţei sociale nr. 292/2011, organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor
sociale este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, iar
finanţarea acestor servicii se face în condiţiile legii din bugetul local, din contribuţia
beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat precum şi din alte
surse.
În vederea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei persoanelor, grupurilor şi
comunităţilor aflate în nevoie socială, autoritatea locală – în speţă, Primăria Iaşi – a
activat un model unicat la nivel național de contractare a serviciilor de acest tip.
Primăria Municipiului Iaşi şi-a propus să dezvolte şi a dezvoltat un mecanism la nivel
instituţional care presupune exercitarea următoarelor atribuţii, prin compartimentul
responsabil de contractarea serviciilor sociale:
Organizarea şi realizarea activităţilor specifice contractării serviciilor sociale
acordate de furnizorii publici şi privaţi;
Încheierea, în condiţiile legii, de contracte şi convenţii de parteneriat, contracte
de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea
şi cofinanţarea de servicii sociale;
Monitorizarea financiară şi tehnică a contractelor mai sus menţionate.
Municipiul Iași a devenit Centrul pilot de dezvoltare de politici publice în
domeniul social prin aprobarea în Consiliul Local a Regulamentului de Contractare a
Serviciilor Sociale, inițiativă unică la nivel național. Modelul de bună practică de la Iași
a fost popularizat la nivel național prin conferința internațională „Contractarea
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serviciilor sociale furnizate de ONG-uri în Uniunea Europeană” – 16 martie 2017
– organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.

2. Politicile sociale, culturale, de tineret implementate de Primăria
Municipiului Iaşi la nivelul comunităţii ieşene presupun dezvoltarea şi fundamentarea
unor proceduri care au la bază Legea 350/2006 privind regimul de finanţare a
organizațiilor nonguvernamentale cu toate modificările şi completările ei ulterioare.
Implementarea legislaţiei în vigoare a adus cu sine o serie de tehnici şi mecanisme
noi pe care Primăria Municipiului Iaşi le-a implementat cu succes: modelul cofinanţării
proiectelor de profil (sociale, culturale, de tineret) atât prin susţinerea anuală, cât şi
multianuală, cu un maxim al implementării de până la 3 ani, dar şi modelul cofinanţării
structurilor non-guvernamentale în vederea susţinerii proiectelor de profil cu finanţare
europeană.
Finanţarea pe domenii a ONG-urilor pe Legea 350/2005. În baza
Regulamentului de finanțare nerambursabilă a proiectelor societății civile, în baza
Legii 350/2005, municipiul Iaşi a continuat al doilea an de finanţare pe domenii a
societăţii civile.
Pentru anul 2017, pentru domeniul cultură scrisă, municipiul Iaşi a
finanţat 5 proiecte : Asociaţia Revista „Convorbiri literare” - Editarea, publicarea și
difuzarea revistei „Convorbiri literare”; Fundaţia Culturală „Poezia” - Editarea și
publicarea revistei „Poezia”; Asociația Culturală ,,Zon@Literară” Iași - Revista de
cultură și de atitudine ,,Zon@Literară”; Fundaţia Culturală „Calea, Adevărul şi Viaţa ” Editarea şi publicarea revistei „Expres cultural”; Asociaţia Culturală Feed Back Revista de experiment literar ,,Feed Back”.
În anul 2017, pe plan cultural, în municipiul Iaşi au fost finanţate 5
proiecte : ATOR Iaşi - Ai rădăcini. Tradiţia a COOL(tură)!; Asociația Compania Fapt UnderAct - program de rezidenţă şi mobilitate artistică; Asociatia CulturalEd Confidenţe Literare; Asociația Culturală Moldavia - Rock în Iaşi Indoor; Asociația Liviu
Suhar - Simpozion internaţional de pictură şi desen Iacobeni - particularităţi imagistice:
8.700 lei (finalizat).

3. Pe domeniul tineret, municipiul Iaşi a finanţat 14 proiecte : Asociația Creștin
Umanitară „Slujirea Vieții” - Crede în TINEri!; Asociația Studenților și absolvenților
TCM Iași - Studenţii ieşeni învaţă să managerieze proiecte; Eurodemos - Lideri pentru
Europa; Asociaţia Tinerii Ecologi Români din Iași - Şcoala de Ecologie Ieşeană;
Fundația Altius Academy - Festivalul Internaţional al Tineretului; Asociaţia „Familia
Tradițională” - Tinerii – despre autocunoaştere; ASAFCI - Elevi din Regiunea N-E
orientaţi în carieră prin educaţie non-formală; Asociaţia Human Help - START –
Sprijinirea Tinerilor în Antreprenoriat Turistic; Asociația Studenţilor Chimiști Ieşeni –
Gfest; Asociația „O șansă pentru fiecare” - Step up; Liga Studenţilor din Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - Tineri implicaţi în societatea civilă; Asociaţia Dialog
pentru Justiţie - Educaţie pentru viaţă; Asociația Liga Studenților ETH din Iași - Zilele
Bobocului Ieşean; ATOR Iași - Iaşi te formează! Tu formezi Iaşul! Cu un milion de lei
alocare în 2016, Municipiul Iaşi s-a aflat pe prima poziţie la nivel naţional în ceea ce
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priveşte alocarea fonduri destinate activităţilor de tineret, iar pentru anul 2017 a
păstrat aceeaşi alocare bugetară de 1.000. 000 lei.
Municipiul Iaşi a lansat în anul 2017 metodologia adoptată în anul anterior pentru
sprijinirea ONG-urilor în accesarea fondurilor europene prin acoperire, de către
Consiliul Local, a până la 50% din cofinanțarea aplicantului către finanțator.
Mecanismul de cofinanțare prevede aprobarea cofinanțării prin hotărâre de Consiliu
Local.
În anul 2017, municipiul Iaşi a continuat implementarea proiectelor multianuale,
ameliorând astfel impactul intervențiilor sociale, culturale și de tineret. Au fost
susţinute la nivel instituţional 15 proiecte multianuale: 3 proiecte culturale, 5 proiecte
de tineret şi 7 proiecte sociale.
Transparenţă în evaluarea propunerilor de proiecte. În anul 2017,
municipiul Iaşi a modificat şi completat componenţa comisiilor de specialitate care
evaluează proiectele în baza finanţării Legii 350/2005 cu consilieri locali și specialiști
ai instituției și experți externi din cadrul Universităților ieșene și a Direcției Județene
de Sport și Tineret.
Municipiul Iaşi a devenit de asemenea în anul 2017 un adevărat centru al
tineretului şi al ortodoxiei, găzduind Întâlnirea Tineretului Ortodox din România la
care au participat peste 3.000 de tineri din peste 20 de ţări şi a pus bazele Consiliului
Consultativ pe Probleme de Tineret – o structură a tinerilor pe lângă Consiliul Local al
Municipiului Iaşi.
Municipiul Iaşi a sprijinit de asemenea – în baza calendarului anual de
proiecte finanţate din fonduri publice – proiecte educaţionale, culturale, sociale ale
organizaţiilor neguvernamentale de tineret, în funcţie de importanţa proiectelor pentru
comunitatea ieşeană, de urgenţa lor, de alocările bugetare existente la nivelul
instituţiei, cum ar fi: Festivalul Internaţional al Educaţiei (cu un calendar care a cuprins
peste 100 de evenimente de profil, de înaltă ţinută), Calendarul Sărbătorilor Sfintei
Parascheva, Calendarul Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului, Gala Scriitorilor din
România, Festivalul Internaţional « Poezia la Iaşi » etc.

4. Politici publice locale de promovare a turismului
Prin activităţile desfǎşurate de către membrii săi, Biroul Cooperare Economică
și Turism asigură dezvoltarea durabilă a turismului în regiune şi reprezintă legătura
indispensabilă a oraşului cu turiştii.
Activităţile specifice se refera la promovarea imaginii turistice ieşene atât în ţară
cât şi peste hotare.
Turismul cultural s-a dezvoltat sub presiunea a doi factori: cererea publicului,
tot mai curios şi exigent şi atitudinea comunităţilor locale care doresc să obțină
beneficii de pe urma activităţilor culturale pe care le finanţează.
Astfel, evenimentele organizate de Biroul Cooperare Economică și Turism, în
colaborare cu partenerii săi, au evidentiat specificul oraşului Iaşi în esenţa sa culturalistorică.
Activităţile zilnice desfășurate pe parcursul anului 2017 au fost următoarele:
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● Informarea turiştilor care au vizitat sediul Centrului de Informare Turistică (
3199 persoane – în creștere cu aproximativ 30% față de 2016, din care 968
turişti străini şi 2231 turişti români;
● Informarea turiștilor care au solicitat acest lucru pe mail la adresa
turism.iasi@gmail.com ori prin telefon la numărul 0232261990; ei s-au arătat
interesați de prezentarea obiectivelor turistice din oraş, propunerea de trasee
turistice individualizate, efectuarea de rezervări.
● Realizarea de tururi ghidate ale oraşului Iaşi pentru oficialităţile invitate ale
Primăriei Municipiului Iaşi (reprezentanţi ai universităţilor, şcolilor, delegaţii din
ţară şi din străinătate care au participat la proiecte naţionale şi europene la care
municipalitatea ieşeană a fost parteneră etc.) cu prilejul cărora au fost realizate
prezentări în limbile română şi engleză pentru vizitatori;
● Actualizarea bazei de date a Biroului Cooperare Economică și Turism, care
cuprinde toate informaţiile turistice necesare funcţionării în condiţii optime a
centrului de informare turistică: unităţi de turism –structuri de primire turistică,
agenţii de turism, restaurante, obiective turistice, trasee, mijloace de transport,
agenţii imobiliare, ghizi turistici etc.;
● Realizarea calendarului cu evenimentele cultural-artistice din Iaşi;
● Actualizarea site-ului www.turism-iasi.ro;
● Completarea și actualizarea aplicației mobile – Iași Official App.
Biroul Cooperare Economică și Turism a participat la următoarele evenimente ce
asigură vizibilitatea orașului Iași:
● Târgul „Bun venit la UAIC” - 1 - 3 octombrie 2017
Partener de tradiție al Universității „Al. I Cuza”, BCET a fost prezent și în
toamna anului 2017 la eveniment. Biroul Cooperare Economică și Turism a promovat
orașul Iasi, dar și activitatea și ofertele dedicate studenților.
● Informarea pelerinilor ce au vizitat Iașul cu ocazia sărbătorii Sf. Parascheva 10 – 15 octombrie 2017. Elevi ai Liceului Economic 2 de Turism coordonați de
reprezentanții Centrului de Informare Turistică au oferit pelerinilor informații
referitoare la programul cultural și religios în două puncte importante din oraș: Bd.
Ștefan cel Mare și Sfânt și esplanada Hala Centrală.
●

Noaptea Muzeelor
Palatul Roznovanu a fost vizitat în cadrul evenimentului ,,Noaptea Muzeelor”
care a avut loc pe 20 mai 2017. Reprezentanții Centrului de Informare Turisticǎ
au participat la realizarea prezentărilor ce au fost oferite vizitatorilor Palatului
Roznovanu în intervalul orar 19.00-24.00.

● Program,,Şcoala Altfel”
În cadrul programului ,,Şcoala Altfel”, Palatul Roznovanu a primit în vizitǎ
peste 200 de elevi de la școli ieșene, dar și din alte judete ale țării. Programul
copiilor a inclus prezentări ale Palatului, istoria şi prezentul Iaşului, precum şi
prezentarea activităţilor pe care le desfăşoară Primăria, de la proiecte
europene şi până la serviciile publice. Prezentările, realizate într-un mod creativ
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şi interactiv, au fost adaptate în funcţie de vârsta elevilor. Copiii au primit la
finalul activităţilor materiale informative cu şi despre Iaşi, cărţi poştale, broşuri și
pliante.
● Festivalul Internaţional al Educaţiei – Biroul Cooperare Economică și Turism
a promovat activ festivalul, în mediile online, dar și direct turiștilor ce au vizitat
CIT; de asemenea s-au realizat materiale informative ce au fost trimise
birourilor de promovare a României din străinătate.
● Zilele Diasporei - 14-16 august
BCET s-a implicat direct în proiectul municipalității prin participarea la turul
ghidat oferit persoanelor cu domiciliul în străinătate.

Realizarea de materiale de promovare

În vederea promovarii municipiului, firma Schubert&Franzke a realizat o
aplicație mobilă pentru Iași. Informațiile sunt introduse și actualizate de către
angajați BCET. Iași Official App este deja disponibilă pentru Android și iOS.
● Membrii BCET au colaborat cu Facultatea de Geografie de la Universitatea «Al.
I. Cuza» în cadrul proiectului INTERFACE-IS în vederea realizării unor trasee
tematice (comunist, evreiesc, al Unirii, activ, romantic, al artelor, al pelerinului).
Prin acest proiect au fost realizate materiale tipărite și panouri de informare.
●

Colaborări cu instituţii de învățământ
Colaborarea cu instituțiile de învătămant este o componentă importantă a activității
BCET. Este esențial să contribuim la dezvoltarea profesională a elevilor și studenților
care se pregătesc în domeniul turismului. De aceea, oferim posibilitatea elevilor de la
cele două licee de turism din Iași să efectueze orele de practică la Centrul de
Informare Turistică, le pregătim programe specifice și îi încurajăm în dezvoltarea
proiectelor individuale.
Pe parcursul anului 2017, 8 grupuri de la Liceul Economic de Turism și-au desfășurat
sesiunile de practică la BCET.

Colaborări în cadrul unor evenimente profesionale
● Conferința Ministerului Turismului cu tema ,,Investiții în turism și discuții
referitoare la realizarea Masterplanului în turism’’ – 15 mai 2017
● Colaborarea cu ADR Nord Est în vederea realizării Planului Regional de
Acțiune în Turism și participarea la întâlnirile de lucru
● Realizarea unei vizite de studiu la Oradea în vederea unui schimb de
experiență cu Asociația de Promovare Turistică Oradea și cu Primăria Oradea,
pe teme de promovare turistică și de renovare a fațadelor clădirilor istorice din
centrul orașului în vederea redării lor circuitului turistic. Colaborare cu echipa ce
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a realizat Strategia de Dezvoltare Turistică a Municipiului Iasi, implicarea activă
în activitățile organizate în acest scop.
Propuneri pentru anul 2018
✓

Finalizarea Strategiei de dezvoltare turistică a municipiului și a regiunii,
corelată cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul Regional de
Acțiune pentru Turism Nord-Est ;
✓
Identificarea și promovarea unui brand al Iașului;
✓
Participarea la târguri importante de profil (București, Cluj, Paris, Berlin,
Londra);
✓
Realizarea de materiale de promovare;
✓
Realizarea unui film modern despre Iaşi;
RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI
Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri în vederea promovării adecvate a
potențialului investițional local a reprezentat o prioritate a municipalității ieșene în anul
2017.
În vederea identificării celor mai bune mecanisme de stimulare a investițiilor și
de dezvoltare a afacerilor, tematica acțiunilor organizate de către Municipiul Iași a fost
extrem de diversă.
Astfel, la invitația agenților economici, au fost vizitate unele dintre cele mai
reprezentative unități de producție din Iași, cu capital autohton sau străin, ocazie
pentru identificarea și soluționarea atât a unor aspecte punctuale, precum și pentru
susținerea unor proiecte de viitor ale companiilor respective.
În același timp a fost susținută și corespondența cu potențiali mari investitori
străini cărora le-au fost prezentate oportunitățile de dezvoltare a afacerilor în Iași,
precum și angajamentul municipalității ieșene de sprijinire a investițiilor.
Pe linia promovării oportunităților de afaceri la Iași, municipalitatea a participat
în 2017, în premieră, la Târgul pentru proiecte imobiliare și de investiții EXPO REAL –
München, cea mai mare expoziție europeană pentru proiecte imobiliare și investiții la
nivel internațional, acest eveniment reprezentând o ocazie importantă pentru a discuta
cu potenţiali investitori, dezvoltatori sau finanţatori de mare calibru din Europa.
De asemenea, municipalitatea ieșeană s-a implicat, alături de instituții locale
sau naționale, în organizarea și susținerea de conferințe având ca scop promovarea
oportunităților investiționale, creșterea gradului de educație financiară a tinerilor
ieșeni, promovarea ofertei de locuri de muncă, dezvoltarea sectorului IT, implicarea
comunitară a companiilor ieșene, atât prin sprijinirea unor tineri merituoși, cât și prin
participarea la diverse acțiuni de voluntariat, în special în ceea ce privește campania
de curățenie de primăvară.
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Important de semnalat este și faptul că municipalitatea ieșeană a dezvoltat
relații de colaborare cu camere de comerț bilaterale din România, exemple
concludente fiind conferințele organizate în comun cu Camera Franceză de Comerț și
Industrie în România, precum și cu Camera de Comerț Româno-Olandeză.
Continuând seria de întâlniri inaugurată în anul anterior, Consiliul Economic
Consultativ, structură creată în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Iași, a
constituit cadrul adecvat derulării unor discuții constructive cu reprezentanți ai
mediului local de afaceri atât în ceea ce privește structurarea bugetul de venituri și
cheltuieli al orașului în anul 2017, precum și pentru analizarea unor aspecte ținând de
sectorul imobiliar.
Nu în ultimul rând, anul 2017 a marcat inițierea unor proiecte în premieră
pentru Iași și care constituie priorități ale anului 2018: finalizarea eforturilor de obținere
a terenurilor și construcțiilor necesare amenajării Parcului Industrial ”Fortus”,
precum și inițierea discuțiilor cu factori de decizie din educație și reprezentanți ai unor
companii ieșene, în vederea înființării unor clase de elevi în sistem dual, măsură
care va asigura calificarea tinerilor pentru meserii extrem de solicitate pe piață și
pentru care agenții economici ieșeni găsesc extrem de greu soluții în acest moment.

Exemple de activități:
I. Corespondență cu potențiali investitori străini: BSH Hausgeräte GmbH
(Bosch Siemens), Panayotis and Georgios Angelopoulos (investitori greci,
patroni ai Olympiacos Basketball Club)
II. Parteneriate cu mediul de afaceri în vederea promovării oportunităților
investiționale, creșterea gradului de educație financiară, implicarea
comunitară a companiilor ieșene, promovarea ofertei de locuri de muncă
etc.
- Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii – Conferința Invest in
Iași
- Autoritatea de Supraveghere Financiară – Gala Premiilor pentru Educație
Financiară
- Camera de Comerț și Industrie Iași – Balul Primăverii
- Promovarea locurilor de muncă oferite de companiile multinaționale din Iași prin
intermediul biroului RePatriot Iași
- Întâlniri cu reprezentanți ai Băncii Mondiale, pe tema ITC, programe de
susținere a sectorului privat, programe de dezvoltare urbană
- Rețeaua ”Târgul de Cariere” – edițiile primăvară și toamnă 2017
III. Vizite la companii
- Lear Corporation
- BMT Aerospace
- IG Watteeuw Romania
- IRCON SRL
IV. Promovarea potențialului investițional al municipiului Iași
- Pregătirea și participarea la Expo Real Munchen 2017, cel mai mare târg de
proiecte imobiliare și investiții din Europa
V. Campanii de voluntariat
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Participarea angajaților unor mari companii ieșene la campania de curățenie de
primăvară în spațiul public
VI. Colaborări cu camere de comerț bilaterale
- Conferința ”Mobilitatea viitorului” – Camera Franceză de Comerț și Industrie în
România
- Conferința ”Exploring Doing Business in NL” – Camera de Comerț RomânoOlandeză
VII. Colaborare cu societatea civilă
- Colaborare cu Asociația CIVICA, în vederea identificării unor măsuri de
asistență pentru antreprenori și investitori
VIII. Consiliul Economic Consultativ
- Întâlniri cu reprezentanți ai companiilor ieșene, în cadrul Consiliului Economic
Consultativ, pentru consultări pe marginea proiectului de buget aferent anului
2017
- Întâlniri cu urbaniști, arhitecți, dezvoltatori imobiliari, constructori, pentru
discutarea unor probleme semnalate în sectorul dezvoltării imobiliare
IX. Învățământ dual
- Colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Iași și unități școlare ieșene, în
vederea implementării sistemului de învățământ dual
-

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL
Pe parcursul anului 2017 Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern
Managerial a întreprins activităţi de îndrumare/consiliere în vederea realizării
procedurilor operaţionale și a documentație în ceea ce privește controlul intern si
managementul calității pentru structurile ce compun aparatul de specialitate a
Primarului Municipiului Iaşi, în vederea desfăşurării activităţilor într-un mod eficient,
eficace şi respectând legislaţia în vigoare.
Referitor la acordarea sprijinului în realizarea procedurilor operaționale au fost
discuții cu următoarele structuri: Serviciul Administrativ, Biroul Protecție Civilă,
Securitate și Sănătate în Muncă, Serviciul Contabilitate, Biroul Analiză Economică
Avizări Tarife și Ajutor de Stat, Biroul Avize Mici Întreprinzători, Compartimentul
Registru Agricol, Biroul Reglementare Publicitate Urbană, Serviciul Centrul de
Informații pentru Cetățeni, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Venituri din Contracte,
Biroul Constatare Impunere Persoane Juridice.
Au fost înaintate o serie de adrese către structurile municipiului Iaşi și
subordonatele acestora în vederea actualizării documentaţiei referitoare la controlul
intern şi managementul calităţii, după cum urmează :
1. Adresa nr. 5552/18.01.2017
referitoare la raportarea centralizatoare
semestrială/anuală conform OSGG nr. 400/2015, înaintată către toate entităţile
subordonate/ în coordonare/sub autoritatea municipiului Iaşi
şi adresa nr.
5550/18.01.2017 înaintată aparatului propriu. Urmare a acestei adrese a fost întocmită
situaţia centralizatoare semestrială privind stadiul implementării şi dezvoltării
sistemului de control intern/managerial în entităţile subordonate/în coordonare/sub
autoritatea municipiului Iaşi la data de 31.12.2016.
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2. Adresa nr. 15290/09.02.2017 prin care au fost solicitate obiectivele specifice pentru
anul 2017 şi monitorizarea obiectivelor aferente anului 2016;
3. Adresa nr 26678/07.03.2017 către toate entităţile subordonate/ în coordonare /sub
autoritatea municipiului Iaşi prin care se solicită programul de dezvoltare, structura
Comisiei SCIM şi decizia de formare a echipei de gestionare a riscurilor
4. Adresa nr 71643/14.07.2017 transmisă către structurile municipiului Iaşi prin care a
fost solicitată monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor aferent primului
semestru, stabilite la începutul anului 2017 şi stadiul de dezvoltare SCIM la sementrul
I 2017, au fost solicitate și obiectivele generale pentru fiecare direcție în parte.
5. Adresa nr 68555/05.07.2017 către toate entităţile subordonate/ în coordonare/ sub
autoritatea municipiului Iaşi referitoare la raportarea centralizatoare semestrială,
conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015. În urma
răspunsurilor primite din partea structurilor municipiului Iaşi dar şi a celor primite din
partea entităţilor subordonate/ în coordonare/ sub autoritatea municipiului Iaşi a fost
întocmită situaţia centralizatoare semestrială privind stadiul implementării dezvoltării
sistemului de control intern managerial în entităţile subordonate/ în coordonare/ sub
autoritatea municipiului Iaşi la data de 30.06.2017.
6. Adresa nr. 71880/14.07.2017 prin care a fost transmisă lista cu simboluri
actualizată conform modificărilor din organigrama Municipiului Iași.
7. Adresa nr. 87839/11.09.2017 referitoare la actualizarea documentaţiei SCIM în
ceea ce priveşte ,,Riscurile inerente asociate activităţilor”, ,,Grafic circulație
documente”, ,,Inventarul situațiilor care pot duce la discontinuități în activitate și a
măsurilor care să înlăture/ prevină apariția acestora”, ,,Inventarul funcțiilor sensibile”
cât şi formularul ,,Calendarul elaborare proceduri “.
8. Adresa nr. 116708/ 22.11.2017 privind reevaluarea riscurilor conform formularului
,,Gestiunea Riscurilor” în vederea întocmirii Registrului de Riscuri la nivelul
municipiului Iaşi.
Pe parcursul anului 2017 au fost supuse spre aprobarea Comisiei de
Monitorizare un număr de 53 de proceduri, privind:
1. Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în
cadrul Municipiului Iaşi 2017;
2. Aprobarea procedurilor operaţionale. Serviciul Managementul Calităţii şi Control
Intern Managerial a întreprins misiuni de audit, conform programului de audituri
interne aprobat şi avizat de către conducere pentru anul 2017, în urma cărora nu au
fost constatate neconformităţi în desfăşurarea activităţilor în ceea ce priveşte
managementul calităţii şi control intern managerial la nivelul municipiului Iaşi.
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CAPITOLUL III
GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE,
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, CONSERVAREA ȘI
EXPLOATAREA PATRIMONIULUI. PROIECTE
EUROPENE
GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE
Prin Direcţia Generală Economică şi Finanţe Publice Locale - departamentul de
specialitate al Municipiului Iaşi - se asigură managementul financiar-contabil pentru
întreaga activitate economică a Municipiului Iaşi, respectiv activitatea de
fundamentare şi elaborare a bugetului şi cea de colectare taxe şi impozite locale.

Bugetul local în 2017
1. Veniturile şi cheltuielile bugetare
În bugetul local al Municipiului Iaşi, s-au prevăzut venituri totale în sumă de
818.161.720 lei, din care s-au încasat 796.932.792 lei, ceea ce reprezintă un grad de
realizare de 97,41%. Comparativ, în anul 2016 încasările au fost de 682.817.081 lei,
iar veniturile totale previzionate de 652.223.130 lei. Creşterea procentuală a veniturilor
încasate în anul 2017 faţă de încasările din anul 2016 pentru perioada de raportare
este de 16,71%.
Această creştere s-a produs ca urmare a creşterii încasărilor atât în cadrul
secţiunii de funcţionare (de la 610.880.217 lei, la 690.177.282 lei), cât şi în cadrul
secţiunii de dezvoltare (de la 71.936.864 lei la 106.755.510 lei). Astfel, creşterea
încasărilor secţiunii de funcţionare s-a produs, în principal, ca urmare a creşterii
veniturilor proprii (de la 372.496.046 lei la 498.802.591 lei) şi a veniturilor fiscale (de
la 581.780.424 lei la 736.898.959 lei). În ceea ce priveşte încasările secţiunii de
dezvoltare, acestea au înregistrat o evoluţie favorabilă ca urmare a creşterii, în
principal, a veniturilor nefiscale (de la 26.623.393 lei la 98.895.893 lei) şi a
transferurilor voluntare, altele decât subvenţiile (de la 25.318.237 lei la 98.882.893 lei).
Cheltuielile totale prevăzute au fost în sumă de 916.147.560 lei, din care s-au
efectuat plăţi în suma de 833.215.514 lei, ceea ce reprezintă 90,95%. Cheltuielile
totale efectuate în cursul anului 2017 (833.215.514 lei) au un nivel mai ridicat
comparativ cu anul precedent (648.347.494 lei), ca urmare a creşterii cheltuielilor cu
locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (de la 43.760.547 lei la 136.046.283 lei), a
cheltuielilor cu autorităţi publice şi acţiuni externe (de la 35.905.920 lei la 49.043.742
lei), a cheltuielilor cu ordinea publică şi siguranţă naţională (de la 15.724.810 lei la
22.149.137 lei), a celor cu alte acţiuni economice (de la 73.047 lei la 289.646 lei), a
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cheltuielilor cu transporturile (de la 124.289.709 lei la 161.244.228 lei), a celor privind
cultura, recreerea şi religia (de la 40.351.962 lei la 50.759.344 lei). Astfel, cheltuielile
bugetare la nivelul anului 2017 au crescut faţă de cele înregistrate în anul 2016 cu un
procent de 28,51%.

Comparativ cu anul 2016 când a existat un excedent bugetar în valoare de
34.469.587 lei, în anul 2017, Municipiul Iaşi a încheiat execuţia bugetului local cu un
deficit în sumă de 36.282.722 lei, calculat ca diferenţă între veniturile încasate şi
plăţile efectuate.

2. Structura veniturilor realizate în anul 2017 comparativ cu prevederile
bugetare
Ponderea veniturilor pe cele două componente, proprii şi atrase, în totalul veniturilor
realizate, este după cum urmează:
● venituri proprii în proporţie de 63,40%;
● venituri atrase (subvenţii de la bugetul statului, sume defalcate din TVA de la
bugetul de stat, transferuri voluntare şi sume primite de la U.E.) în proporţie de
36,60%.
Veniturile proprii încasate sunt în cuantum de 505.242.618 lei, înregistrând astfel un
grad de realizare de 99,95 % faţă de prevederea bugetară.
În cadrul veniturilor atrase, în sumă de 291.690.174 lei, cea mai mare pondere o au
sumele defalcate din TVA (95,91%), urmate de subvenţiile de la bugetul de stat
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(3,96%), sumele primite de la Uniunea Europeană (0,10%) şi sumele din transferuri
voluntare, altele decât subvenţiile (0,03%).

Nr.
Crt.

1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
5.
6.

7.

8.

Denumire indicator

VENITURI TOTALE
Venituri proprii
Venituri fiscale, din care:
Cote şi sume defalcate din impozitul
pe venit
Sume defalcate din TVA
Venituri nefiscale, din care:
Transferuri voluntare, altele decât
subvenţiile
Venituri din capital
Subvenţii
Sume de la UE/alţi donator în contul
plăţilor efectuate şi prefinanţări (cod
45)
Sume de la UE/alţi donator în contul
plăţilor efectuate şi prefinanţări
aferente cadrului financiar 20142020 (cod 48)

Grad
de
realiza
re
2017
(%)
97,41
99,95
99,72

Prevederi
bugetare
2017 (lei)

Încasări
realizate
2017 (lei)

818.161.720
505.507.230
738.954.330

796.932.792
505.242.618
736.898.959

264.794.480

264.966.495

282.160.720
44.028.990

279.749.746
41.760.367

94.000

93.989

4.778.630
18.447.160

6.427.027
11.548.024

99,99
134,5
62,60

0

-3.696.035

-

11.952.610

3.994.450

33,42

100
99,15
94,85

Inspectorii Biroului Executare Creanţe Bugetare Persoane Juridice au întocmit acte de
executare a debitelor neachitate la scadenţă, astfel că, în anul 2017 s-a încasat de la
persoane juridice suma de 7.677.645 lei, la care se adaugă stingerea prin dare în
plată pentru debitoarea FORTUS S.A. în valoare de 87.066.811 lei, ajungându-se în
final la o sumă de 94.851.690 lei;
De asemenea, ca urmare a măsurilor de executare silită întreprinse de Biroului
Executare Taxe şi Impozite Persoane Fizice s-a încasat suma de 3.531.559 lei. În
cadrul activităţii desfaşurate în timpul inspecţiei fiscale de către Serviciul Control
Fiscal Persoane Fizice şi Juridice, s-au stabilit diferenţe de impozite şi taxe. Gradul de
încasare a acestora în timpul inspecţiei fiscale (persoane fizice şi juridice) şi în urma
regularizării
taxei
pentru
Autorizaţie
Construcţie
se
prezintă
astfel:
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Denumire
indicator

Inspecții
fiscale+
regularizare
Diferențe
stabilite din
care:
Impozit
clădiri
Impozit teren
Impozit
mijloace
transport
Taxa firmă
Taxă
publicitate
Regularizare
taxă
autorizație
construcție

Total an 2017
%
diferenț
Total
e pe
Încasat
Cazuri/
tipuri
Lei
Lei
de
impozit
e
642 ---------------------1.410.063

1.138.340

492.632

% încasare
în timpul
controlului

Sume
neîncasate
de la societăți
în insolvență

----------

-----------

80.7

297.878

34.9

60.3

111.098
12.668

68.136
9.730

7.9
0.9

61.3
76.8

2.246
13.825

2.246
3.750

0.2
1.0

100
27.1

777.594

756.600

55.1

97.3

194.754 lei
reprezentând
13.8% din total
diferențe
stabilite

În acest context, prezentăm câţiva indicatori semnificativi ai activităţii desfăşurate la
nivelul compartimentului de Control Fiscal Persoane Fizice şi Juridice din care rezultă
un grad mai mare de încasare a diferenţelor stabilite de organul de control de 80,7%
în anul 2017 faţă de 79,1% în 2016:
Denumire indicator
Diferențe stabilite
din care:

An 2016

An 2017

1.662.662

1.410.063
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% 2017
față de
2016
84.8

Grad de
încasare
2016 %

Grad de
încasare
2017 %

-persoane juridice
-persoane fizice
Diferențe încasate
din care:
-persoane juridice
-persoane fizice

578.168
1.084.494
1.315.644

419.257
990.806
1.138.340

72.5
91.4
86.5

277.886
1.037.758

191.770
946.570

69.0
91.2

79.1

80.7

Detalierea pe tipuri de activităţi se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator

An 2016

An 2017

Inspecții fiscale + regularizări
taxă AC
Diferențe stabilite din care:
-impozit clădiri
-impozit teren
-impozit mijloace de transport
-regularizare taxa autorizație
construire
-taxă hotelieră
-taxă firmă
-taxa publicitate
Diferențe încasate

527

642

% 2017
fata de
2016
121.8

1.662.662
358.212
12.276
20.309
1.264.513

1.410.063
492.632
111.098
12.668
777.594

84.8
137.5
905.0
62.4
61.5

163
7.189
0
1.315.644

------2.246
13.825
1.138.340

------31.2
------86.5

3. Structura cheltuielilor realizate în anul 2017 conform clasificaţiei bugetare
funcţionale
Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor pe ordonatori de
credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective se
efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei locale, cu
priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor
locale respective.
Plăţile au fost efectuate în limita creditelor bugetare, pe destinaţiile stabilite,
respectându-se reglementările Legii 273/2006, republicată, privind finanţele publice
locale. De asemenea s-au aplicat procedurile operaţionale specifice direcţiei, pe
principalele activităţi. Sumele aprobate la partea de cheltuieli prin buget, în cadrul
cărora s-au angajat, ordonanţat şi lichidat plăţi au reprezentat limitele maxime care nu
pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor din buget s-a făcut numai în limita creditelor
bugetare aprobate.
Gradul de realizare a cheltuielilor faţă de prevederile bugetare la nivelul anului 2017,
de 90,95%, a cunoscut o creştere faţă de anul 2016, unde gradul de realizare a
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cheltuielilor faţă de prevederile bugetare a fost de 90,19%. Astfel, dacă suma totală
prevăzută a fi cheltuită se ridica în anul 2016 la 718.865.430 lei, iar plăţile efectuate
au fost în valoare de 648.347.494 lei, în anul 2017 cheltuielile prevăzute au fost în
sumă 916.147.560 lei, iar plăţile efectuate au fost în cuantum de 833.215.514 lei.

Nr.
Crt.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Denumire indicator

51.02 Autorităţi publice
şi acţiuni externe
54.02 Alte servicii
publice generale
55.02 Tranzacţii privind
datoria publică şi
împrumuturi
61.02 Ordine publică şi
siguranţă naţională
65.02 Învăţământ
66.02 Sănătate
67.02 Cultură, recreere
şi religie
68.02 Asigurari şi
asistenta socială
70.02 Locuinţe, servicii
şi dezvoltare publică
74.02 Protecţia
mediului
80.02 Acțiuni generale
economice, comerciale
și de muncă
81.02 Combustibili şi
energie
84.02 Transporturi
87.02 Alte acţiuni
economice
TOTAL

Grad de
realizare
2017 (%)

Ponderea
cheltuielilor
realizate în
anul 2017, pe
capitole
bugetare, în
totalul
plăţilor
efectuate (%)

49.043.742

88,99

5,89

23.052.790

11.589.446

50,27

1,39

6.714.000

6.174.450

91,96

0,74

22.422.760
266.801.840
15.789.870

22.149.137
264.014.010
12.233.677

98,78
98,96
77,48

2,66
31,69
1,47

62.818.430

50.759.344

80,80

6,09

70.995.040

65.008.376

91,57

7,80

143.542.180

136.046.283

94,78

16,33

22.361.740

20.861.749

93,29

2,50

274.280

0

0,00

0,00

47.957.760
177.504.520

33.801.426
161.244.228

70,48
90,84

4,06
19,35

798.000
916.147.560

289.646
833.215.514

36,30
90,95

0,03
100,00

Prevederi
bugetare
2017 (lei)

Plăţi
efectuate
2017 (lei)

55.114.350
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Conform clasificaţiei bugetare funcţionale, cele mai ridicate plăţi efectuate în
cursul anului 2017 au vizat cheltuielile cu învăţământul (264.014.010 lei),
transporturile (161.244.228 lei), locuinţele, serviciile şi dezvoltarea publică
(136.046.283 lei), asigurările şi asistenţa socială (65.008.376 lei), cultură, recreere şi
religie (50.759.344 lei), autorităţi publice şi acţiuni externe (49.043.743 lei),
combustibili şi energie (33.801.426 lei).
Comparativ cu anul 2016, se înregistrează o creştere a plăţilor efectuate în
decursul anului 2017 pentru: autorităţi publice şi acţiuni externe; alte servicii publice
generale; ordine publică şi siguranţă naţională; învăţământ; cultură, recreere şi religie;
asigurări şi asistenţă socială; locuinţe, servicii şi dezvoltare publică; protecţia mediului;
transporturi; alte acţiuni economice precum şi o diminuare a celor cu privire la
combustibili şi energie; sănătate şi tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi.
În anul 2017 se observă un grad de realizare de peste 90% pentru cheltuielile
cu: tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi; ordine publică şi siguranţă
naţională; învăţământ; asigurari şi asistenta social; locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică; protecţia mediului; transporturi.

Potrivit graficului prezentat, cele mai mari ponderi în totalul plăţilor efectuate în
cursul anului 2017, le au cheltuielile cu învăţământul (31,69%), transporturile
(19,35%), locuinţe (16,33%), asigurările şi asistenţa socială (7,80%), autorităţi publice
şi acţiuni publice (5,89%), cultură, recreere şi religie (6,09%), combustibili şi energie
(4,06%).
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4. Structura cheltuielilor realizate în anul 2017 conform clasificaţiei bugetare
economice
În anul 2017, conform clasificaţiei bugetare economice, cele mai mari plăţi au fost
cu: personalul, activele nefinanciare, bunurile şi serviciile, subvenţiile, rambursările de
credite şi asistenţa socială.
Gradul de realizare a cheltuielilor este de peste 90% la aproape toate categoriile,
mai puţin pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, transferurile
între unităţi ale administraţiei publice şi alte transferuri, activele nefinanciare, asistenţa
socială şi fondul de rezervă.

Nr.
Crt
.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Denumire
indicator

Titlul I. Cheltuieli
de personal
Titlul II. Bunuri şi
servicii
Titlul III. Dobânzi
Titlul IV. Subvenţii
Titlul V. Fond de
rezervă
Titlul.VI.
Transferuri între
unităţi ale
administraţiei
publice
Titlul VII. Alte
transferuri
Titlul VIII. Proiecte
cu finanţare din
fonduri externe
nerambursabile)
postaderare
Titlul IX. Asistenţă
socială

Grad de
realizare
2017 (%)

Ponderea
cheltuielilor
realizate în
anul 2017, pe
titluri, în totalul
plăţilor
efectuate (%)

302.095.114

99,32

36,26

174.193.410
6.163.000
78.169.170

157.927.103
5.753.684
77.896.579

90,66
93,36
99,65

18,95
0,69
9,35

8.467.690

0

0,00

0,00

40.427.440

36.309.919

89,82

4,36

7.700.880

6.823.250

88,60

0,82

75.860

75.851

99,99

0,01

21.172.870

18.578.482

87,75

2,23

Prevederi
bugetare
2017 (lei)

Plăţi
efectuate
2017 (lei)

304.159.950
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10.

11.
12.
12.

13.

14.

15.

Titlul X. Proiecte
cu finanţare din
fonduri externe
nerambursabile
aferente cadrului
financiar 20142020
Titlul XI Alte
cheltuieli
Titlul XIII. Active
nefinanciare
Titlul XIV.Active
financiare
Titlul XVII.
Rambursări de
credite
Titlul XIX Plăţi
efectuate în anii
precedenţi şi
recuperate în anul
curent
TOTAL

19.494.790

8.965.132

45,99

1,08

18.400.000

17.085.660

92,86

2,05

198.294.870

164.427.293

82,92

19,73

100.000

0

0,00

0,00

39.409.160

39.183.169

99,43

4,70

-81.130
916.147.960

-1.905.722
833.215.514

2348,97
90,95

-0,23
100,00

Din totalul plăţilor efectuate în cursul anului 2017, conform clasificaţiei bugetare
economice, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile cu personalul (36,26%),
urmate de cele cu activele nefinanciare (19,73%), bunurile şi serviciile (18,95%),
subvenţiile (9,35%) şi rambursările de credite (4,70%).
Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii administrativ-teritoriale se
efectuează pe cele două secţiuni: secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
dezvoltare.

5. Secţiunea de funcţionare
Secţiunea de funcţionare reprezintă partea de bază a bugetului local care
cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor pentru realizarea competenţelor
stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.
Secţiunea de funcţionare deţine o pondere importantă din bugetul local, întrucât
aici sunt incluse cheltuielile de personal, precum şi cele cu bunuri şi servicii necesare
desfăşurării în condiţii optime a activităţii Municipiului Iaşi şi a unităţilor şi serviciilor
subordonate (Direcţia de Asistenţă Comunitară, Direcţia Creşe, cele 71 de centre
bugetare reprezentând unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul
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Iaşi, Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, Editura
Junimea, Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Ateneul Tătăraşi, Poliţia Locală Iaşi,
Direcţia Locală de Evidenţa Populaţiei.
În totalul cheltuielilor secţiunii de funcţionare a bugetului local, în sumă de
656.480.483 lei,cheltuielile de personal în anul 2017 deţin cea mai importantă
pondere, respectiv 46,02% (în cadrul acestora, un procent de 70,24% este
reprezentat de cheltuielile de personal pentru învăţământ, în sumă de 212.187.195,50
lei), iar cheltuielile cu bunuri şi servicii reprezintă un procent de 24,06%, împreună
totalizând 70,08% din totalul cheltuielilor acestei secţiuni.
Din bugetul Municipiului Iaşi s-au asigurat fonduri pentru o serie de acţiuni şi
activităţi precum:
● asigurarea serviciului de salubrizare a oraşului, prin colectarea şi tratarea
reziduurilor si activitatea de hingherit în sumă de 21.815.200 lei;
● întreţinerea spaţiilor verzi, în sumă de 22.000.000 lei;
● întreţinerea monumentelor, fântânilor, versanţilor, semaforizare rutieră şi mobilier
urban, în sumă de 7.637.790 lei;
● întreţinerea, reparaţia şi modernizarea străzilor, în sumă de 34.300.000 lei;
● acoperirea diferenţei de preţ dintre preţul de producere al energiei termice şi
preţul local de facturare către populaţie în sumă de 10.600.000 lei;
● subvenţionarea deplasării cu mijloacele de transport în comun a anumitor
categorii de beneficiari precum: pensionari, elevi, studenţi, prin Regia Autonomă
de Transport Public si ulterior Compania de Transport Public, în sumă de
67.569.170 lei.
Gradul de îndatorare a Municipiului Iaşi a fost de 7,56% în luna martie, 9,45% în
iunie, 9,21% în septembrie şi 9,20% în decembrie. Acest indicator a fost calculat în
baza plăţilor efectuate pentru stingerea obligaţiilor financiare aferente datoriei publice
locale scadente în anul 2017, precum şi în baza veniturilor proprii încasate ale
Municipiului Iaşi, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri aparţinând
domeniului privat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Secţiunea de dezvoltare
Secţiunea de dezvoltare reprezintă partea complementară a bugetului local, care
cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de
dezvoltare la nivel local.
Finanţarea investiţiilor publice derulate de către Municipiul Iaşi din bugetul local
în anul 2017 a fost în sumă de 176.735.031 lei.
Dintre investiţiile importante pentru care, în anul 2017, au fost alocate sume din
bugetul local, menţionăm următoarele:
● Modernizare spații de joacă = 4.266.050 lei;
● Achiziții de imobile şi terenuri = 104.595.000 lei;
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● Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare = 1.000.000
lei;
● Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020
caldură și confort: = 1.856.000 lei;
● Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași, în vederea conformării
cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea
eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană- Etapa II = 4.704.790
lei;
● Sistem de management al traficului în Municipiul Iași = 2.765.000 lei;
● Achiziție mijloace transport urbane (taxe, T.V.A) = 13.100.000 lei;
● Modernizare străzi contracte în derulare = 15.756.000 lei;
● Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași =
12.000.000 lei;
● Proiectare și execuție străzi în Municipiul Iași: Bd. Cantemir și strada Gh.
Asachi = 3.300.950 lei;
● Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere = 5.700.000 lei.
ÎMBOGĂȚIREA PATRIMONIULUI ORAȘULUI
În urma unui lung proces juridic și prin procedura dării în plată, Primăria
Municipiului Iaşi a intrat în posesia a circa 23,5 de hectare din platforma industrială a
Fortus SA, dintre care circa 10 hectare sunt acoperite de activele fostei uzine.
Valoarea recuperată este de 87 de milioane de lei, la care s-a adăugat TVA în sumă
de 10 milioane de lei, suma reprezentând datoriile acumulate de Fortus SA către
municipalitatea ieșeană.
Construcţiile care au intrat în proprietatea Primăriei sunt de Secţia de Sculărie,
Uzina Tehnologică, Turnătoria de fontă, Depozitul central, Modelăria şi Baza de
şarjabilizare, Depozitul de răşini şi Secţia de Mecanică Grea. Planul conducerii
Primăriei este ca pe terenul preluat să fie dezvoltată o platformă industrială.
De asemenea, în 2017 Primăria a preluat cinematografele Victoria, Republica,
Dacia și Tineretului (cu o valoare de inventar de 13,6 milioane de lei) și a achiziționat
Casa Ghica – Calimachi (3,2 milioane lei).

INVESTIȚII ALE MUNICIPIULUI IAȘI

În anul 2017, activitatea Serviciului de Investiții Proprii s-a derulat pe următoarele
direcții mari: investiții proprii ale Municipiului Iași, investiții în rețeaua de învățământ
preuniversitar din Municipiul Iași, respectiv investiții în rețeaua sanitară din Municipiul
Iași, subordonată Consiliului Local.
Investiții Proprii
Principalul obiectiv a fost programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea
executării, decontarea și recepția lucrărilor de investiții, aferente construcțiilor de
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locuințe, consolidărilor, lucrărilor tehnico-edilitare, spațiilor cu altă destinație,
obiectivelor social – culturale; activitatea de monitorizare a acțiunilor de intervenție
pentru reducerea riscului seismic (expertizarea tehnică și proiectarea lucrărilor de
consolidare) al construcțiilor existente în municipiul Iaşi, monitorizarea acţiunilor
pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, precum și cunoașterea,
respectarea și aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calității
implementat și aplicat în Municipiul Iaşi.
De asemenea, s-au avut în vedere: continuarea lucrărilor începute în anii
anteriori şi recepţionarea acestora, potrivit graficelor contractuale de execuţie,
promovarea lucrărilor noi aprobate de Consiliul Local Iasi, pregătirea documentaţiilor
tehnico-economice pentru aprobarea unor noi obiective, potrivit strategiei multianuale
de dezvoltare, achiziţionarea de dotări independente şi alte mijloace fixe, continuarea
procesului de reabilitare termică a clădirilor din municipiu.

MODERNIZAREA PARCURILOR ȘI SPAȚIILOR DE JOACĂ PENTRU COPII
Un alt obiectiv important pentru executivul municipalității ieșene este atenția față de
siguranța locurilor de joacă pentru copii. În acest sens, în anul 2017 a fost organizată
licitația pentru execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a 93 de locuri de joacă,
program de investiții care va fi implementat pe o perioadă de aproximativ doi ani,
respectiv până în anul 2019.
Suprafaţa totală a celor 93 de amplasamente care vor fi modernizate este de 31.552
de metri pătraţi, din care suprafaţa terenurilor de sport este de 2.834 de metri pătraţi.
Printre spațiile incluse în program se numără grădiniţe, creşe şi locuri publice unde
deja funcţionează locuri de joacă, dar și unele noi. Cel mai mare astfel de parc care va
fi modernizat este pe şoseaua Nicolina, nr. 27, bl. 958 (1.210 metri pătraţi), urmat de
cel de pe şoseaua Nicolina, nr. 46 – Grădiniţa PP1 (1.138 metri pătraţi) şi de pe strada
Canta, nr. 56, bl. 549 (767 metri pătraţi).
Pe lista Primăriei se află spaţii de joacă pentru copii aflate în toate zonele oraşului,
precum Podu de Piatră, Cantemir, Oancea, Copou, Centru, Tătăraşi, Baza 3, Bularga,
Nicolina, Cetăţuia, Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Canta şi Păcurari. Pe
aceeaşi listă se află şi locurile de joacă ale grădiniţelor cu program normal nr. 1 şi 20,
ale grădiniţelor cu program prelungit nr. 1, 6, 12, 13, 26, 27 şi „Sf. Sava” şi al creşei nr.
6 din aleea Decebal, precum şi Grădina Copou şi esplanada Oancea. În municipiul
Iaşi sunt amenajate 220 de locuri de joacă.
Pe 23 februarie a fost organizată licitația pentru execuția lucrărilor. Având în vedere
numărul mare de amplasamente propuse, procedura a fost împărţită în două loturi.
Valoarea totală a lucrărilor a fost estimată inițial la 16.884.396 lei, primul lot cu
8.316.360 lei, iar lotul al doilea cu 8.568.036 lei, ambele sume fiind cu TVA. Ulterior,
pe 9 martie, a avut loc deschiderea ofertelor în cadrul licitaţiei pentru execuţia
lucrărilor. La licitaţia pentru primul lot de parcuri au participat 10 firme, iar pentru cel
de-al doilea lot au licitat alte nouă firme. În final, lucrările din lotul I, format din 46 de
obiective, vor fi executate de SC Sport Play System SRL, contra unei sume de 5,563
de milioane de lei, fără TVA. Lotul al II-lea, format din 47 de spații de joacă, a fost
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adjudecat de asocierea SC Ischia SRL – SC Conted Company SRL, pentru o sumă de
6,186 milioane lei, fără TVA.
Pe 29 august, primarul Mihai Chirica a primit în Sala Mare a Palatului Roznovanu,
reprezentanții firmelor câștigătoare a licitației pentru modernizarea a 93 de spații de
joacă din municipiu. Reprezentanții SC Sport Play System SRL și cei ai asocierii SC
Ischia SRL – SC Conted Company SRL au prezentat mostre ale pieselor care vor fi
folosite pentru amenajarea sau modernizarea spațiilor de joacă și au oferit explicații
privind montarea acestora, precum și informații despre viitoarele grafice ale lucrărilor.
Pe 21 septembrie 2017, primarul Mihai Chirica a anunțat că a dat ordinul de începere
a lucrărilor de modernizare a 21 de spații de joacă din municipiu (10 spații din lotul I și
11 spații din lotul al II-lea) fiind prima etapă a programului care vizează reabilitarea a
93 de locuri de joacă până în anul 2019.
Ulterior, pe 10 noiembrie 2017, în curtea interioară a Palatului Roznovanu, au fost
expuse echipamentele care vor fi montate în cele 93 de amplasamente incluse în
programul municipal de reabilitare, modernizare și înființare a spațiilor de joacă. Edilulșef a dorit să verifice personal calitatea acestor echipamente înainte de a semna
ordinul de începere, cu data de luni, 13 noiembrie 2017 a lucrărilor la primele 21
spații de joacă incluse în program.
Detalii tehnice privind echipamentele ce vor fi montate în spațiile de joacă
pentru copii
În spațiile de joacă, în funcție de dimensiunile fiecăruia, vor fi instalate următoarele
tipuri de echipamente:
– Leagăn cu două locuri pentru copii mai mari
– Leagăn cu două locuri pentru copii mici
– Leagăn cuib
– Balansoar figurină pe arc
– Ansamblu de joacă (diverse tipuri)
– Căsuță de joacă (două modele)
– Groapă cu nisip
– Echipamente de fitness (trei modele)
– Coș de baschet
– Panou vertical cu jocuri numărătoare
– Bănci
– Coșuri de gunoi
– Mese de șah
De exemplu, la spațiul de joacă din strada C. Negri, nr. 60 (202 metri pătrați), se vor
monta următoarele echipamente:
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– 1 ansamblu de joacă
– 1 leagăn cu două locuri
– 1 leagăn cuib
– 1 căsuță
– 1 figurină pe arc
– 1 groapă cu nisip
– 2 coșuri de gunoi
– 3 bănci
– 60 mp covor din cauciuc sub echipamente
De asemenea, spre exemplificare, la spațiul de joacă din strada Nicolina, nr. 27 (1.210
metri pătrați, din care 532 metri pătrați – suprafața terenului de sport), se vor monta
următoarele echipamente:
– 1 ansamblu de joacă
– 1 leagăn cu două locuri
– 1 leagăn cuib
– 1 căsuță
– 1 figurină pe arc
– 2 echipamente de fitness
– 2 coșuri de gunoi
– 10 bănci
– 50 mp covor din cauciuc sub echipamente
– 532 mp covor de tartran la terenul de sport
La toate spațiile de joacă vor fi refăcute și vopsite împrejmuirile, iar intrarea se va face
pe alei din pavaj. Sub echipamente va fi montat covor sintetic. Nu în cele din urmă,
vor fi toaletați arborii de jur împrejurul spațiului de joacă.
Primele spații de joacă care vor fi modernizate:
Lotul I:
– Str. C. Negri, nr. 60
– Str. Prof. Paul, nr. 3, bl. 337
– Str. Pantel, nr. 21, bl. A2
– Str. Vasile Lupu, nr. 90, bl. E1 sc. A
– Str. Vlădiceni, bl. A4
– Șos. Națională, nr. 182 A, bl. A15
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– Str. Cetățuia, nr. 19, bl. 752
– Std-la Cetățuia, nr. 11, bl. 756
– Șos. Nicolina, nr. 27, bl. 958
– Al. Tudor Neculai, nr. 123, bl. 1009
Lotul II:
– Str. Milcov, nr.26, bl. 1204
– Str. Mușatini, nr. 55, bl. R2
– Bd. Dacia, nr. 65
– Str. Buridava, nr. 10, bl. R7
– Al. Sucidava, nr.1, bl. Q3
– Al. Sucidava, nr.13, bl. 259, sc. A
– Șos. Păcurari, nr. 48, bl. 553
– Str. Păcurari, nr. 133, bl. 598
– Str. Toma Cozma, nr.11, bl. 568
– Grădinița PP27, Str. Sucidava, nr. 3-4
– Grădinița PP Sf. Sava, Str. Sf. Sava
INVESTIȚII ÎN REȚEAUA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Conform bugetelor aprobate unităților școlare din Municipiul Iaşi, au fost realizate
următoarele obiective:
1. ZONA DACIA – ALEXANDRU CEL BUN – MIRCEA CEL BĂTRÂN – GALATA:
Realiza
Buget
Nr

Denumire unitate

crt

învățământ

Obiectiv investiții

t

2017
2017
(mii lei)
(%)

1.

Liceul „M. Costin”

Reparații capitale împrejmuire

100

100

Dotări- sisteme de detecție la

33

100

incendiu

46

Dotări- rețele calculatoare

150

100

Dotări- sistem de

15

100

Proiecte reparații capitale

30

100

Execuție sală sport

400

100

Dotări- calculatoare, cuptor

35

Reparații capitale Grădinița

421

100

17

100

349

100

supraveghere

2

Liceul Economic „Virgil
Madgearu”

3.

4.
5.

Școala „George Călinescu”

Program Normal nr. 7

Școala „George Coșbuc”

Reparaţii capitale hidranți

Liceul Economic de Turism

Proiect si execuție reabilitare
termică corp A

2. ZONA NICOLINA – FRUMOASA – C.U.G.

Nr

Denumire unitate

crt

învățământ

1.

Școala „Alecu Russo”

Buget

Realizat

2017

2017

(mii lei)

(%)

Reabilitare termică

350

100

Reparații instalații sanitare,

50

100

Reparații capitale holuri

285

100

Reparații capitale grupuri

12

100

15

100

Obiectiv investiții

electrice
2.

Școala „D.A.Sturdza”

sanitare
Proiect reparații grupuri
sanitare

47

3.

Scoala „Vasile Conta”

Reabilitare termică

416

100

4.

Grădinița cu Program

Extindere

400

100

Proiect reparații capitale

25

100

100

100

Prelungit nr.1

instalații apă, canalizare,
termice clădire veche
Reparații capitale instalații
apă, canalizare

3. ZONA PODU ROŞ – CANTEMIR- SOCOLA – BUCIUM – BULARGA – ZONA
INDUSTRIALĂ-GALATA
Buget
Nr

Denumire unitate

crt

învățământ

Obiectiv investiții

2017
(mii
lei)

1.

Colegiul Tehnic

Reparații capitale cantină

100

105

100

Proiecte reparații capitale

23

100

Dotări- sistem de supraveghere

17

100

Școala „I.Neculce”

Reabilitare termică corp A

290

100

Școala „V.Micle”

Reparații capitale și reabilitare

50

100

„I.C.Ștefănescu”

școală

3.

(%)

480

Reparații capitale hidroizolație

2.

Realizat

2017

termică
Lucrări de reamenajare spații
grădiniță

48

164

4.
5.

Colegiul „M.Sturza”

Reparații capitale tâmplărie

72

100

Liceul Tehnologic

Reparații capitale echipamente și

240

100

„P.Poni”

racorduri instalații încălzire
10

100

Proiect ISU cămin

8

100

Proiect reparații capitalei instalații
cantină

6.

Școala „I.Ghica”

Reparații capitale sală sport

50

100

7.

Școala „T.Maiorescu”

PUZ sală sport, studii speciale

70

100

Reparații capitale canalizare

50

100

Proiect și execuție împrejmuire

50

100

Grădinița cu Program

Reparații capitale instalație

81

100

Prelungit nr.26

canalizare

Liceul Tehnologic

Reparații capitale instalații

100

100

Mecatronică și

sanitare cămin, locația 2

subsol

8.

9.

Automatizări
10.
11.

Liceul „D.Cantemir”

Proiect consolidare

100

100

Colegiul Tehnic

Instalare modul termic

120

100

Construcţii CFR

12.

Școala ”I.Simionescu”

PUZ sală gimnastică

40

100

13.

Colegiul „E.Racoviță”

Dotări- sistem de supraveghere

50

100

Proiect împrejmuire

10

100

Grădinița cu Program

Reparații capitale instalație apă,

173

100

Prelungit, nr.23 „Sf.

canalizare

14.

Cuv.Parascheva”

49

Liceul Waldorf

17.

100

Reparații capitale tâmplărie

190

100

Reparații capitale acoperiș

54

100

Proiect reparații capitale instalații

20

100

Reparații capitale instalații termice

15.

16.
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Colegiul „D.Leonida”

Grădinița cu Program
Prelungit nr. 11

4. ZONA TĂTĂRAŞI – AVIAŢIEI – TUDOR VLADIMIRESCU:
Buget
Nr

Denumire unitate

crt

învățământ

2017
Obiectiv investiții

2017
(mii
lei)

1

Realizat

Grădinița cu Program

Reparații capitale trotuare,

Prelungit nr. 20

căi acces

(%)

21

100

37

100

100

100

Reabilitare termică

150

100

Dotări – copiator,

24

100

15

100

Reparații capitale holuri,
intrare unitate
Reparații capitale
hidroizolație
2.

Școala Gimnazială
„G.I.Brătianu”

3.

Școala „B.P.Hașdeu”

spălatorie Grădinița cu
Program Prelungit nr. 15
Reparații capitale acoperiș
corp D

50

Reparații capitale grupuri

53

100

23

100

28

100

Amenajare 2 teren sport

40

100

Reparații capitale instalații

150

100

Reparații capitale corp B

400

100

Dotări- sistem de

20

100

sanitare Corp C
Reparații capitale acoperiș
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 15
Reparatii capitale instalații
Grădinița cu Program
Prelungit nr. 15

sanitare și canalizare corp
B
4.

Liceul Teoretic „A.I.Cuza”

supraveghere

5. ZONA COPOU - SĂRĂRIE:
Buget
Nr

Denumire unitate

crt

învățământ

2017
Obiectiv investiții

2017
(mii
lei)

1.

Colegiul „C.Negruzzi”

Reparații capitale
spălătorie
Dotări- mobilier, aparatura

365

Școala Carol I

(%)

100

40
100

birotică
2.

Realizat

PUZ sală sport

51

30

100

3.

Colegiul „G.Ibrăileanu”

Dotări- mobilier, aparatură

capitale instalații electrice
Colegiul „M.Eminescu”

Consolidare Școala
”M.Kogălniceanu”

5.

100

10

100

1000

100

150

100

500

100

66

100

35

100

50

100

50

100

33

100

65

100

birotică
Proiectare reparații

4.

30

Liceul „G.Moisil”

Expertiza, proiect tehnic și
execuție reparații capitale
fațadă
Dotări- calculatoare,
licențe

6.

Colegiul „V.Adamachi”

Dotări- spălătorie, copiator
Reparații capitale
centrală termică

7.

8.

Colegiul „Gheorghe

Dotări- sistem

Asachi”

supraveghere video

Liceul Sportiv

Reactualizare proiect
reparații capitale
Reparații capitale centrală
termică

9.

Seminarul Teologic

Dotări- sistem de

„Sf.Vasile cel Mare”

supraveghere

6. ZONA CENTRU – GARĂ- PĂCURARI:
Nr
Denumire unitate
Obiectiv investiții
crt
învățământ

52

Buget
2017

Realizat

(mii
lei)

1.

Gradinița cu Program
Prelungit nr. 5 „Sf.Sava”

2.

Liceul „V.Alecsandri”

3.

Colegiul Național

4.

5.

6.

Colegiul „O.Băncilă”

Școala „E.Cuza”

Școala „I.Creangă”

Instalare sistem

2017
(%)

30

dezghețare jgheaburi,

100

reparații capitale centrală
Dotări- mobilier, aparatura

120

birotică, sală festivități
Dotări- mobilier, aparatură

40

birotică

100

100

Executie uși, lambriuri

400

100

Reparații capitale cămin

300

100

Proiect instalații electrice

50

100

Reparații capitale acoperiș

93

100

Reparatii capitale

70

împrejmuire Grădinița cu

100

Program Normal nr. 23
PUZ sală sport

50

Reparații capitale

90

Grădinița cu Program

100

100

Normal nr.15
Reparații capitale

48

acoperiș, Săli clasă

100

Școala P.Poni

7.

Grădinița cu Program
Prelungit nr.4

Reparații capitale
tâmplărie și
recompartimentare

53

100
100

interioară
8.

Gradinița cu Program

Dotări- mobilier

Prelungit 14

54

9

100

INVESTIȚII ÎN SISTEMUL SANITAR
În anul 2017, ca urmare a prevederilor legislației în vigoare (respectiv Legea
95/2006, OUG162/2008, OUG 48/2010 și HCL 213/2010, HCL 214/2010) unităților
sanitare cu paturi aflate în administrarea Municipiului Iași li s-au alocat din bugetul
local suma de 3.750 mii lei, pentru următoarele lucrări de investiții:

Spitalul Clinic de Recuperare Iași
1.Proiect tehnic de execuție „Alimentare cu energie electrică – asigurare spor de
putere”- 18 000 lei
2. Lucrări aferente taxei de racordare „Alimentare cu energie electrică- asigurare spor
de putere”- 1.220,000 lei
3. Proiect tehnic de execuție pentru eficientizare energetică- 261.800 lei

Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iași
1. Reparații capitale, reabilitare și modernizare Secție Clinică ATI și Bloc operator și
transplant 2.000.000 lei.
Nu s-a încheiat contractul de execuție lucrări, întrucât nu s-a finalizat licitația.

Spitalul Clinic Județean de Urgență “ Sf.Spiridon” Iași
Dotări:
-Ascensor persoane Clinica I Chirurgie :110 000 lei
-Perdele de aer: 10 000 lei
-Videolaringoscop portabil: 75 000 lei
-Paturi: 55 000 lei
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ACHIZIȚII PUBLICE ÎN 2017
Principalele activități desfășurate pe parcursul anului 2017 au fost legate de:
- inițierea, derularea și finalizarea procedurilor de achiziție publică, conform legislației
în vigoare cu privire la achizițiile publice, care au fost menționate în PAAP și pentru
care au fost asigurate resursele financiare din bugetul local, precum și din fonduri
europene.
- realizarea achizițiilor directe (achiziții desfășurate prin intermediul catalogului de pe
SEAP), postarea pe SEAP a anunțurilor pentru achiziția directă, precum și a
notificărilor pentru achizițiile ce depășesc pragul valoric stabilit de lege.

PROCEDURI DE ATRIBUIRE FINALIZATE ÎN CURSUL ANULUI 2017
Licitații deschise:
Nr.
crt

Compartimentul
care a inițiat
procedura de
achiziție

Obiectul
achiziției

Ofertant
câștigător/Valoare
contract (fără TVA)

Observații

1.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Lucrări de
construire
aferente
proiectului –
modernizare
străzi în
Municipiul Iași,
Șos. Bârnova, str.
Smârdan,
Bulevardul
Ogorului

Asocierea SC Conest
SA – SC Viarom
Construct SRL

Buget local

Lucrări de
construire
(inclusiv diverse
și neprevăzute)
aferente
proiectului
„Reabilitarea
infrastructurii
rutiere în Zona
Industrială a
Municipiului Iași”

SC Viarom Construct
SRL – Sc Conest SA
– 25.797.722,56 lei

2.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare
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12.072.482,99 lei

Buget local

3.

4.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Servicii de
SC Ramboll South
Asistență Tehnică East Europe SRL
pentru
649.000 lei
supervizarea
lucrărilor pe
parcursul
execuției și
dirigenție de
șantier aferent
proiectului
reabilitarea rețelei
de termoficare
primare în cadrul
proiectului de
investiții
„Reabilitarea
sistemului de
termoficare în
Municipiul Iași în
vederea
conformării cu
standardele de
mediu privind
emisiile în
atmosfera și
pentru creșterea
eficienței
energetice în
alimentarea cu
căldură urbană” –
Etapa a II-a

Buget de
stat

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

„Reabilitarea
rețelei de
termoficare
primare” în cadrul
proiectului de
investiții
„Reabilitarea
sistemului de
termoficare în
Municipiul Iași în
vederea
conformării cu
standardele de
mediu privind
emisiile în

Buget de
stat
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Asocierea SC Conest
SA – SC Constrcutii
Erbasu – SC Consix
Constructii – SC
IPCT Instalatii –
46.940.934,79 lei

Buget local

Buget local

atmosferă și
pentru creșterea
eficienței
energetice în
alimentarea cu
căldură urbană –
Etapa a II-a
5.

6.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Reabilitarea
retelei de
termoficare
secundare în
cadrul proiectului
de investiții
„Reabilitarea
sistemului de
termoficare în
Municipiul Iași în
vederea
conformării cu
standardele de
mediu privind
emisiile în
atmosferă și
pentru creșterea
eficienței
energetice în
alimentarea cu
căldură urbană” –
Etapa a II-a

Asocierea SC Conest
SA – SC Constrcutii
Erbasu – SC Consix
Constructii – SC
IPCT Instalatii –
21.078.910,97 lei

Buget de
stat

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

„Modernizare
străzi în
Municipiul Iași –
strada Mihail
Kogălniceanu,
strada Theodor
Pallady și strada
Dimitrie Ralet”

SC CONEST SA

Buget local

Buget local

1.863.876,04 lei

Proceduri simplificate:
Nr.
crt.

Compartimentul
care a inițiat
procedura de
achiziție

Obiectul achiziției

Ofertant
câștigător/Valo
are contract
(fără TVA)

Observații

1.

Direcția Generală
Tehnică și

Sistem acces
stadion Emil

SC ID System
SRL

Buget local
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2.

Dezvoltare

Alexandrescu

174.950 lei

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare –
Serviciul
Informatizare

Servicii de
Imprimare la sediu

SC Konica
Minolta
Business
Solutions
Romania SRL

Buget local

84.996 lei
3.

4.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare –
Biroul Versanți și
Monumente

Servicii de
proiectare pentru
lucrări consolidare
versant zona ȚicăuSărărie

SC OMG
Construct SRL

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Reabiltare Pasarelă
Metalică Gara IașiNord KM 75+532

Compania
Construcții
Feroviare SA

Buget local

141.500 lei

Buget local

2.968.795,54 lei
5.

10.

11.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Achiziție și montaj
echipamente de
iluminat ornamental
pentru Sărbătorile
de Iarnă 2016-2017

SC Elba Com
SA

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare –
Serviciul Investiții

Achiziție proiectare
și execuție lucrări
„Construire locuințe”
în zona Grădinari, 4
tronsoane

SC Elit
Construct SRL

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Asistență tehnică
pentru
Managementul
Proiectului și
Publicitate, aferente
proiectului
„Reabilitarea rețelei
de termoficare
primare” în cadrul
proiectului de
investiții
„Reabilitarea
sistemului de
termoficare în

SC Avensa
Consulting SRL
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Buget local

160.590 lei

Buget local

8.849.314,81 lei

241.940 lei

Buget de stat
Buget local

Municipiul Iași în
vederea conformării
cu standardele de
mediu privind
emisiile în
atmosferă și pentru
creșterea eficienței
energetice în
alimentarea cu
căldura urbană”
Etapa a II-a
12.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Achiziția de
proiectare și
execuție de lucrări
aferente obiectivului
de investiții
„Refacerea izolației
magistralei de
legătură 2Xdn1100”

Asocierea SC
Elsaco
Electronic SRL
– SC Conest SA
– SC
Energomontaj
SA- Radoia
Isolirung SRL

Buget de stat
Buget local

22.500.000 lei
13.

14.

15.

16.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Achiziția 50 buc.
panouri de
informare și 80 buc
stâlpi de iluminat
ornamental cu două
brațe

SC IC Creative
SRL

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Proiectare sistem
integrat de
supraveghere video
pentru creșterea
siguranței sociale și
prevenirea
criminalității în
spațiile publice ale
municipiului Iași

SC AM Project
Design
&Consulting
SRL

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Modernizare spații
de joacă pentru
copii – Lot 1

SC Sport Play
Systems SRL

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Modernizare spații
de joacă pentru
copii – Lot 2

Asocierea SC
Ischia SRL – SC
Con Ted
Company SRL

737.150 lei

Buget local

71.250 lei

Buget local

5.563.055,33 lei

6.186.717,56 lei
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Buget local

Buget local

17.

18.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Modernizare
trotuare, alei
pietonale în cartiere

SC Symmetrica
SRL

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Racordarea
clădirilor publice la
sistemul centralizat
de termoficare Iași

Asocierea SC
Conest SA
sSCc Euro
Engineering

Buget local

19.181.678,5 lei
Buget local

&Consulting
SRL, Scripca
Stefan
819.599,81 lei

19.

20.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Plan de
îmbunătățire a
eficienței energetice
la nivelul
Municipiului Iași pe
termen scurt și
mediu

SC Alesaco
Esco SRL

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare

Achiziția de
copertine pentru
peroane stații
transport public

SC Grafis Art
SRL

Buget local

93.000 lei

Buget local

168.430 lei

Concursuri de soluții:
Nr.
crt.

Compartimentul
care a initiat
procedura de
achiziție

Obiectul achiziției

Observații

1.

Directia Generală
Tehnică și Investiții

Proiectare Urbană Zona Bazar

Buget local

Premiul I (valoare 8.000 lei) - SC REACT NOW ARCHITECTURE SRL

Concurs
soluții cu
premii

Premiul II (valoare 5.000 lei) - SC ARHLINE STUDIO SRL
2.

Directia Generală
Tehnică și Investiții

Reamenajarea Pieței Palatului Culturii

Buget local

Premiul II (valoare 5.000 lei) - SC

Concurs
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ARTEHNIS SRL
Premiul III (valoare 3.000 lei) - SC MAS
ART DESIGN SRL
3.

Direcţia Generală
Tehnică și Investiții

soluții cu
premii

Achiziționare soluție artistică și realizare Buget local
monument „Statuie Bronz Ferdinand I
Întregitorul”
Concurs
Valoare estimată – 583.333 lei
soluții
Negociere
fără
publicarea
prealabilă a
unui anunț
de
participare
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PROCEDURI DE ATRIBUIRE ÎN DERULARE LA SFÂRȘITUL ANULUI 2017
Licitații deschise:
Nr.
crt
.

Compartimentul
care a inițiat
procedura de
achiziție

Obiectul achiziției

Observații

1.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Servicii de proiectare tehnică- Reabilitare Buget local
Termică Școli
Valoare estimată - 701.680,67 lei

2.

Direcția Tehnică și
Servicii Comunitare

Servicii de menținere/întreținere a
sistemului de iluminat public

Buget local

Valoare estimată - 1.900.000 lei
3.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Extinderea rețelei primare în vederea Buget
de
racordării de noi consumatori la SACET stat
din Municipiul Iași
Buget local
Valoare estimată - 17.772.103,88,76 lei

4.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Servicii suport pentru sistemul informatic
integrat SAP și a aplicației de arhivare,
indexare și conversie a datelor financiarcontabile

Buget local

Valoare estimată - 2.940.000 lei
5.

6.

Direcția Relații
Publice și
Transparență
Decizională –
Serviciul Centrul de
Informații pentru
Cetățeni

Servicii poștale de expediere a
corespondenței și coletelor instituției

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Proiectare Modernizare Străzi în
Municipiul Iași

Buget local

Valoare estimată- 3.750.000 lei

Buget local

Valoare estimată - 882.400 lei
7.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Servicii de proiectare și consultanță Buget local
pentru Reabilitarea infrastructurii de
tramvai în Municipiul Iași
Valoare estimată - 133.000 lei
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8.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Servicii de proiectare și consultanță
pentru Reabilitarea infrastructurii de
tramvai în Municipiul Iași –
Reorganizarea circulatiei pe Bulevardul
T. Vladimirescu LD

Buget local

Valoare estimată - 133.000 lei

Proceduri simplificate:
Nr.
crt
.

Compartimentul
care a inițiat
procedura de
achiziție

Obiectul achiziției

Observații

1.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Consolidare și refuncționalizare Palat Buget local
Braunstein – Iasi, str. Cuza Vodă nr.
2
Valoare estimată - 17.608.930 lei

2.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Lucrări de construcții pentru proiectul
„Reabilitarea și valorificarea
potențialului turistic și cultural al
ansamblului Mănăstirii Frumoasa din
municipiul Iași”
Valoare estimată - 15.076.880 lei

3.

4.

Direcția Generală
Tehnică și
Dezvoltare– Serviciul
informatizare

Echipamente IT

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Achiziție și montaj echipamente de
iluminat ornamental pentru
sărbătorile de iarnă

Fonduri UE
nerambursabile
– 85%
Buget de stat –
13 %
Buget local –
2%
Buget local

Valoare estimată - 420.168 lei

Buget local

Valoare estimată - 258.823,53 lei
5.

6.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare
– Serviciul
informatizare
Biroul
Relații
Societatea Civilă

Licențe IT

Buget local

Valoare estimată - 294.117 lei

cu Servicii de tipărire- Album „Iașul din Buget local
Inimă”
Valoare estimată - 132.519 lei
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7.

8.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Achizitionare a 3 (trei) autoutilitare

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Lucrări de marcaje rutiere în
Municipiul Iași

Buget local

Valoare estimată - 204201,68 lei
Buget local

Valoare estimată - 5.042.016,80 lei
9.

10.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Servicii de consultanță în
managementul poiectului pentru
proiectul “Reabilitarea și valorificarea
potențialului turistic și cultural al
Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din
Municipiul Iași”

Fonduri UE
nerambursabile
– 85%

Valoare estimată - 363.690 lei

Buget local –
2%

Servicii de dirigenție de șantier
pentru proiectul „Reabilitarea și
valorificarea potențialului turistic și
cultural al Ansamblului Mănăstirii
Frumoasa din Municipiul Iași”

Fonduri UE
nerambursabile
– 85%

Valoare estimată - 221.500 lei

11.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Servicii de asistență tehnică pentru
proiectul „Reabilitarea și valorificarea
potențialului turistic și cultural al
Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din
Municipiul Iași”
Valoare estimată - 221.500 lei

12.

Direcția Generală
Tehnică și Dezvoltare

Buget de stat –
13 %

Buget de stat –
13 %
Buget local –
2%
Fonduri UE
nerambursabile
– 85%
Buget de stat –
13 %
Buget local 2%

Achiziția a 100 stâlpi ornamentali de Buget local
iluminat cu două brațe echipate cu
corpuri de iluminat
Valoare estimată - 580.000 lei
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PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Activitatea de gestionare a strategiilor și proiectelor cu finanțare europeană
este asigurată prin Direcția de Proiecte Europene.
1. Proiecte pentru care s-au semnat contracte de finanțare din fonduri

europene nerambursabile în anul 2017:
Titlul proiectului
Reabilitarea și
valorificarea
potențialului
turistic și cultural
al Ansamblului
Mănăstirii
Frumoasa din
Municipiul Iași

Bugetul
proiectului

Descrierea proiectului
Realizarea lucrărilor de construcție/reabilitare
vor consta în consolidarea și restaurarea
următoarelor obiective:

21.173.512
lei

-Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil";
-Palatul de pe Ziduri;
-Palatul pentru femei;
-Turnul Clopotniță;
-Zidul de incintă.
De asemenea, mai sunt prevăzute și
următoarele intervenții:
-Reabilitarea/înlocuirea rețelelor termice în
incintă;
-Reabilitarea/înlocuirea rețelelor de apă
potabilă în incintă;
-Reabilitarea grupului sanitar în incintă
(înlocuire tâmplărie interioara si refacere
tencuieli interioare, înlocuire șarpanta și
astereala, tencuieli interioare, glet pe tencuieli
interioare, zugrăveli lavabile, vopsitorii, placaje
de faianță);
-Realizarea rezervorului subteran de apă
pentru stingerea incendiilor;
-Sistematizarea pe verticală a terenului;
-Construirea de alei auto și parcaje dalate;
-Construirea de alei pietonale;
-Reabilitarea spațiilor verzi de incintă și a
punctului gospodăresc;
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-Arhitectură și dotări accesibilitate (placă
informare pentru nevăzători, stâlpi decorativ
iluminat exterior, coșuri de gunoi);
-Realizarea racordului exterior de canalizare;
-Realizarea alimentării cu gaze naturale;
-Realizarea instalațiilor electrice în incintă și a
unui grup electrogen.
Principalele activități desfășurate în anul
2017
-Organizarea procedurilor de achiziții publice
pentru lucrări, servicii de consultanță în
management de proiect, dirigenție de șantier,
asistență tehnică, audit, publicitate și
informare.
2. Proiecte depuse pentru finanțare din fonduri europene nerambursabile

aflate în stadiu de precontractare:
Titlul proiectului
Bugetul
proiectulu
i
Centrul
Internațional de
Artă
Contemporană
(Baia Turcească)

22.043.18
8 lei

Descrierea proiectului

Proiectul presupune reabilitarea, restaurarea,
refuncționalizarea și consolidarea fostei Băi
Comunale – Baia Turcească. Clădirea va avea o
nouă funcțiune:culturală – propunându-se a se
realiza un centru internațional de artă
contemporană. Necesitatea amenajării acestui
tip de spațiu devine evidentă în contextul unui
oraș cultural, efervescent, al secolului XXI.
Soluțiile arhitecturale și tehnice propuse
urmăresc îndeplinirea obiectivelor proiectului
prin:
-consolidarea clădirii în concordanță cu principiile
de intervenție asupra monumentelor istorice;
-refacerea finisajelor interioare şi exterioare cu
materiale specifice monumentelor eclectice cu
influențe orientale, dar ținând cont de necesitățile
unui spațiu dedicat artei contemporane;
-recompartimentarea interioară;
-restaurarea compartimentărilor ușoare din lemn
din zona fostelor vestiare și implementarea unor
noi funcțiuni;
67

-înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare;
-refacerea instalaţiilor interioare sanitare, termice
şi electrice, curenţi slabi, conform noilor
compartimentări şi funcţiuni şi racordarea
acestora la branşamentele reţelelor existente,
adaptarea clădirii la cerințele de siguranță și
securitate la incendiu;
-reamenajarea terenului în jurul imobilului, astfel
încât spațiile interioare de la nivelul demisol să
aibă o releție firească cu grădina, funcțiunile
putându-se extinde și generând astfel spectacole
în aer liber;
-adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu
dizabilități.
Principalele activități desfășurate în anul 2017

Consolidare şi
reabilitare Muzeu
de Istorie Naturală
- Corp A

13.421.67
4 lei

Pregătirea documentației în vederea parcurgerii
etapelor de precontractare și contractare a
proiectului.
Prin acest proiect de reabilitare se propun
următoarele tipuri de intervenții:
-de ordin structural;
-de ordin funcțional;
-de reabilitare a finisajelor;
-de reabilitare a instalațiilor.
Obiectivele specfice ale proiectului sunt:
-restaurarea imobilului prin consolidarea clădirii
în concordanţă cu principiile de intervenţie
asupra monumentelor istorice şi refacerea
finisajelor interioare şi exterioare cu materiale
specifice monumentelor istorice edificate la
sfârșitul secolului al 19 lea în vederea evitării
prăbuşirii şi protejării vieţii omeneşti şi bunurilor
materiale;
-reabilitarea obiectivului amplasat în municipiul
Iaşi, b-dul Independenței nr.16 prin înlocuirea
tâmplăriei interioare şi exterioare, refacerea
instalaţiilor interioare sanitare, termice şi
electrice, curenţi slabi şi racordarea acestora la
branşamentele reţelelor şi reabilitarea termică a
clădirii prin executarea unei anvelope interioare;
-promovarea Muzeului de Istorie Naturala prin
implementarea planului de marketing.
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Principalele activități desfășurate în anul 2017
Pregătirea documentației în vederea parcurgerii
etapei de precontractare a proiectului.
„Școala DA!”
(proiect finanțabil
prin P.O.C.U. Axa
6)

3.684.300
lei

Acest proiect se va fi implementat de cei 4
parteneri (Asociația Salvați Copiii Iași, Școala
Gimnazială "Ion Neculce", Direcția Creșe și
Municipiul Iași) în patru comunități urbane din
municipiu: Școala „Ioan Neculce”, Școala
„Alexandru Vlahuță”, Direcția Creșe, Liceul
Pedagogic „Vasile Lupu”.
Intervenția va fi una integrată, prin care vor fi
oferite următoarele tipuri de servicii și programe:
-educaționale;
-consiliere psihologică pentru copiii;
-prevenire și reducere a abandonului școlar:
metoda Școala Mobilă;
-sprijin material pentru elevi din medii
defavorizate;
-campanie de identificare, recrutare și înscriere a
copiilor într-o formă de învățământ;
-îmbunătățirea și diversificarea serviciilor
educaționale;
-dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și
a personalului de sprijin.
Grupul țintă al proiectului:
1) 340 copii aflați în risc educațional, din care:
- 80 de copii de vârstă antepreșcolară,
- 60 de copii de vârstă preșcolară,
- 130 elevi din ciclurile primar și gimnazial,
- 70 copii/adolescenți care au abandonat
școala/nu au frecventat niciodată școala,
2) 65 cadre didactice din școli defavorizate.
Principalele activități desfășurate în anul 2017
Pregătirea documentației și depunerea cererii de
finanțare.

ReCONNECT
DIASPORA –

8.460.180

Proiectul propune activități care se vor
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Reconectarea
resurselor umane
active din
diaspora la
comunitățile de
origine prin
susținerea
antreprenoriatului
(proiect finanțabil
prin P.O.C.U. Axa
3)

lei

desfășura în 3 etape de implementare, astfel:
Etapa I – Formare antreprenorială (minim 200 de
persoane);
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de
afaceri finanțate din fonduri FSE (minim 24 de
start-up-uri finanțate și 48 de noi locuri de
muncă);
Etapa a III-a – Program de monitorizare a
funcționării și dezvoltări afacerilor finanțate.
Principalele activități desfășurate în anul 2017
Pregătirea documentației și depunerea cererii de
finanțare.

SICOM- Servicii
Integrate Pentru
Comunități
Marginalizate
(proiect finanțabil
prin P.O.C.U. Axa
4)

27.846.31
5 lei

Obiectivul general al proiectului este combaterea
consecințelor marginalizării prin reducerea
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si
excluziune socială din comunitatea marginalizată
non-rromă din cartierul Alexandru cel Bun, Dacia,
Galata, Mircea cel Bătrân și promovarea unei
societăți incluzive si coezive.
Principalele activități desfășurate în anul 2017
Pregătirea documentației și depunerea cererii de
finanțare.

Măsuri integrate
pentru o societate
incluzivă (proiect
finanțabil prin
P.O.C.U. Axa 4)

23.588.35
5 lei

Proiectul își propune sa dezvolte și să
implementeze o serie de pachete de acțiuni
integrate care să conducă pe termen mediu și
lung la scăderea numărului de persoane aflate în
risc de sărăcie si excluziune sociala în
comunitățile marginalizate din cartierele “Dallas”,
Cicoare și Cantemir din municipiul Iași, zone
care prezintă condiții critice si un risc major de
sărăcie si excluziune sociala. La nivelul
proiectului sunt dezvoltate 6 pachete de activități
integrate menite sa creeze un program pilot de
intervenție pentru reducerea riscului de sărăcie și
excluziune socială pentru 560 de persoane din
zonele menționate, din care aproximativ 60%
sunt de etnie romă.
Principalele activități desfășurate în anul 2017
Pregătirea documentației și depunerea cererii de
finanțare.
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Direcția de Proiecte Europene a mai implementat:
1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iaşi - Zona Metropolitană
În luna octombrie 2017 a fost finalizată și depusă la Agenția pentru Dezvoltare
Regională Nord – Est Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iaşi Zona
Metropolitană (SIDU).
Strategia reprezintă cadrul necesar pentru selectarea operațiunilor individuale de
dezvoltare urbană și un instrument esențial pentru obținerea finanțării pentru
proiectele de dezvoltare urbană prin intermediul Axei prioritare 4 a Programului
Operațional Regional 2014 - 2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Aceasta
conține lista proiectelor locale care pot fi finanțate din diverse programe operaționale
în perioada 2014 - 2020 care pot contribui la atingerea obiectivelor strategice în
intervalul de implementare 2014 - 2023.
Strategia exprimă o viziune orientată pe termen mediu şi lung, care pune în valoare
elementele de potenţial ale Zonei Metropolitane Iaşi, în vederea explorării direcţiilor de
dezvoltare în beneficiul cetăţenilor. Strategia constituie ansamblul general al
problemelor şi aspiraţiilor comunităţii, a priorităţilor acesteia.
Documentul detaliază aspecte referitoare la profilul Municipiului Iaşi, cu referire la
Zona Metropolitană Iași, o analiză calitativă și cantitativă a celor cinci dimensiuni ale
dezvoltării urbane (economică, socială, climatică, demografică și de mediu) și a
grupurilor de beneficiari, un portofoliu de proiecte (cu indicarea surselor de finanțare),
metodologia și procedurile de realizare a întregului proces consultativ, o descriere
amănunţită privind implementarea strategiei, precum și metodologia de prioritizare,
implementare, monitorizare, revizuire și evaluare a proiectelor.
Pentru îndeplinirea viziunii de dezvoltare integrată, Municipiul Iași și Zona
Metropolitană Iași vor avea în vedere următoarele obiective strategice:
1. IAȘI - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE - Economie competitivă la nivel
național, cu o identitate distinctă, susținută de domeniile – economice cheie
consolidate și de activități emergente/noi, inovatoare;
2. IAȘI – PUNCT CONECTOR - Întărirea conexiunilor la marile culoare de transport și
dezvoltarea unui sistem de transport adaptat la nevoile de deplasare caracteristice
orașelor durabile;
3. IAȘI – COMUNITATE PUTERNICĂ - Teritoriu ce sprijină dezvoltarea și menținerea
capitalului uman prin servicii performante, adaptate nevoilor și accesibile tuturor
categoriilor și grupurilor sociale;
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4. IAȘI – PATRIMONIU VIU - Metropolă atractivă cu o identitate puternică susținută
de resursele bogate de patrimoniu;
5. IAȘI – ARMONIE CU NATURA - Teritoriu rezilient, cu o calitate ridicată a factorilor
de mediu;
6. IAȘI – EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE - Pol național al învățământului universitar și
preuniversitar;
7. IAȘI INTERNAȚIONAL - Promovarea cooperării teritoriale și rezolvarea unor
probleme de interes comun prin crearea și dezvoltarea de structuri parteneriale la
nivel național și internațional;
8. IAȘI – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT URBAN - Capacitate administrativă
crescută.

2. Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Iași
(PMUD Iași)
În perioada august – octombrie 2017 a fost revizuit și depus la Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord – Est Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de
creștere Iași (PMUD Iași).
PMUD constituie un document strategic şi un instrument pentru dezvoltarea unor
politici (care are la bază un model de transport dezvoltat cu ajutorul unui software de
modelarea a traficului), elaborate pentru a îndeplini necesităţile de mobilitate a
oamenilor şi companiilor din oraş şi din zonele învecinate, pentru o mai bună calitate a
vieţii, contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor europene în termeni de
eficienţă energetică şi protecţie a mediului. Dezvoltarea şi implementarea unui PMUD
urmăreşte o abordare integrată cu un nivel înalt de cooperare, coordonare şi
consultare între diferitele niveluri de guvernare şi între autorităţile responsabile.

3. Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași
În vederea implementării Programului Operaţional Regional 2014-2020, Municipiul Iaşi
a depus în cadrul Axei Prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,
Operațiunea B-Clădiri publice, cererea de finanțare aferentă proiectului denumit
Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași.
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Prin acest proiect se urmărește reabilitarea energetică a clădirii C1, clădirea principală
a Spitalului Clinic de Recuperare Iași. Valoarea totală a investiţiei este 18.973.744,24
lei, inclusiv TVA.
Lucrările de eficientizare energetică a clădirii vizează:
- Sistemele de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă
- Termoizolarea anvelopei clădirii
- Instalațiile de încălzire și climatizare
- Instalațiile sanitare
- Modernizarea sistemului de acționare și ghidaj ale lifturilor
- Rampele de acces pentru persoane cu dizabilități locomotorii
- Înlocuirea corpurilor iluminat cu lămpi cu led
- Înlocuirea generatorului de abur și izolarea conductelor cu vată minerală cu protecție
tablă

4. Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a
bicicletelor – Iași Velocity
Municipiul Iași a realizat Studiul de fezabilitate pentru proiectul Sistem alternativ de
mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity,
pentru care va fi depusă o cerere de finanțare în cadrul Programului Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,
Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de
județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Un sistem integrat de bike sharing vizează crearea unei soluții alternative de transport
urban care să asigure un acces mai ușor al persoanelor la locurile de muncă, la
furnizorii de servicii sau alte zone de interes, scăderea timpilor de deplasare și a
costurilor de transport, reducerea poluării și a consumului de energie,
descongestionarea traficului, precum și îmbunătățirea siguranței în trafic.

73

ALTE INVESTIȚII DIN BUGETUL LOCAL

Titlul proiectului

Bugetul
proiectului

Consolidare și
refuncționalizare
PALAT
BRAUNSTEIN –
Iași, Str. Cuza
Vodă, nr.2

17.608.930
lei

Descrierea proiectului
Proiectul presupune reabilitarea, restaurarea,
refuncționalizarea și consolidarea Palatului
Braunstein. Clădirea își va schimba funcțiunea
sa mixtă din comerț și locuințe sociale în
funcțiune culturală – mediatecă și spații
expoziționale.
Soluțiile arhitecturale și tehnice alese urmăresc
îndeplinirea obiectivelor proiectului prin:
-consolidarea clădirii în concordanță cu
principiile de intervenție asupra monumentelor
istorice;
-refacerea finisajelor interioare şi exterioare cu
materiale specifice monumentelor eclectice cu
influențe art-nouveau de la începutul secolului
XX;
-înlocuirea şarpantei şi implicit a învelitorii, fapt
ce conferă posibilitatea amenajării unui spațiu
expozițional în podul imobilului, așa cum a fost
gândit în 1915;
-recompartimentarea interioară;
-înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare;
-refacerea instalaţiilor interioare sanitare,
termice şi electrice, curenţi slabi, conform noilor
compartimentări şi funcţiuni şi racordarea
acestora la branşamentele reţelelor;
-reabilitarea termică a clădirii prin executarea
unei anvelope interioare.
-înlocuirea şarpantei şi implicit a învelitorii, fapt
ce conferă posibilitatea amenajării unui spațiu
expozițional în podul imobilului, așa cum a fost
gândit în 1915;
-recompartimentarea interioară;
-înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare;
-refacerea instalaţiilor interioare sanitare,
termice şi electrice, curenţi slabi, conform noilor
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compartimentări şi funcţiuni şi racordarea
acestora la branşamentele reţelelor;
-reabilitarea termică a clădirii prin executarea
unei anvelope interioare.
Principalele activități desfășurate în anul
2017:
-

Reabilitare
infrastructurii
rutiere în zona
industrială a
Municipiului Iași
(Splai Bahlui Mal
Drept)

44.432.180
lei

revizuirea proiectului tehnic
organizarea procedurii de achiziție
publică de lucrări
-Tronsonul I (tronson nou proiectat) [Șoseaua Națională - Pod Podu Roș, în locul
căii de rulare a tramvaiului] (se desfășoară
paralel cu strada Șoseaua Națională, pe
sectorul cuprins între km 0+243,51 și intersectia
Podu Roș și înlocuiește traseul liniei de tramvai
existent pe acest traseu):
L= 885,00 m
-Tronsonul II (tronson reabilitat) - [Podu Roș Pod Tudor Vladimirescu] (se desfășoară doar
într-un singur sens, având direcția dinspre
Podu Roș spre Tudor Vladimirescu):
L= 1.230,19 m
-Tronsonul III (tronson reabilitat) - [Pod Tudor
Vladimirescu - Pod Metalurgie] (in lungul
Bulevardului Chimiei):
L= 1.342,13 m
-Tronsonul IV (tronson modernizat) - [ Pod
Metalurgie - Pod Sf. Ioan]
(în lungul Bulevardului Chimiei) - lucrări de
ramforsare a părții carosabile, refacerea
trotuarelor și executia unor canalizări pentru
montarea unor cabluri în subteran pe ambele
părți ale străzii.
-Tronsonul V (tronson reabilitat) - [Strada
Șoseaua Națională] (în lungul străzii Șoseaua
Națională):
L= 1.143,97 m
Principalele activități desfășurate în anul
2017
-s-au executat lucrări de construcții pe
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Strategia de
turism a
Municipiului Iași
și Zonei
Metropolitane
Iași

tronsoanele I, II și III
-sistem rutier nou pe tronsonul I
-ranforsare sistem rutier pe tronsoanele II și III
-reabilitare trotuare și piste de bicicliști
-reabilitare iluminat public
Realizarea unui document strategic ce are la
bază dezvoltarea municipiului Iași și a Zonei
Metropolitane ca destinație turistică competitivă
pe plan national și internațional.
Principalele activități desfășurate în anul
2017
-organizarea procedurilor de achizitie publică
pentru achizitionarea strategiei de dezvoltare a
turismului
-realizarea și recepționarea strategiei de
dezvoltare a turismului
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CONSERVAREA ȘI EXPLOATAREA PATRIMONIULUI

Obiectivul de activitate al Compartimentului Baze de Agrement din cadrul Direcției
Exploatare Patrimoniu constă în administrarea unor bunuri din patrimoniul public și
privat al Municipiului Iasi: plaja Nicolina, ștrandul municipal, baia publică, stadioanele
Tineretului, „Emil Alexandrescu” și Tepro, pârtia de schi, grupurile sanitare publice,
terenuri cu destinația de păduri etc. În perioada 01.05 - 31.12.2017 valoarea totală a
încasărilor din activitățile de agrement/servicii oferite a fost de 1.275.159 lei.

Baza de Agrement Ciric
cu principalele activităţi de agrement:
- lacul de agrement - pentru care au fost disponibile în perioada mai - decembrie un
număr de 10 bărci şi 14 hidrobiciclete destinate închirierii;
- piscina mare şi piscina mică, prevăzute cu bazine de înot şi plaje;
- locuri de joacă pentru copii – prevăzute cu mijloace de distracţie specifice –
gonflabile;
- zona de picnic - prevăzută cu bănci, grătare;
- teren minigolf - prevăzut cu piste şi accesorii;
- instalaţia de telescaun;
- parcul Aventura - prevăzut cu instalaţii şi echipamente de căţărare;
- zona de paintball;
- parcări;
- terenurile de sport multifuncţionale;
- terenuri tenis;
- pavilion pentru tenis de masă.
În 2017 activitatea s-a derulat cu 17 salariaţi, încasările fiind de 407.088,5 lei.
Ștrandul Municipal
cu principalele activităţi de agrement:
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- bazinul olimpic, piscina mare şi piscina mică pentru copii, prevăzute cu bazine de
înot şi plaje;
- locuri de joacă pentru copii – prevăzute cu mijloace de distracţie specifice.
Activitatea s-a derulat cu 14 salariaţi, încasările fiind de 421.944 lei.
Baia Publică
- Oferă publicului servicii de: înot bazin, cursuri de înot pentru copii, duşuri sociale,
masaj, saună;
- Programul de funcţionare la Baia Publică (luna iulie) a fost între orele 8.00 - 20.00;
- Activitatea s-a derulat cu 11 salariaţi, încasările fiind de 63.852 lei;
- Din 1 ianuarie 2018 obiectivul a fost închis.
Stadioanele „Emil Alexandrescu”, Tineretului, Tepro
- Programul de funcționare la aceste obiective a fost zilnic, în funcţie de meciurile
oficiale şi antrenamentele echipelor de fotbal și rugby;
- Prin cei 13 salariaţi, la aceste obiective s-au asigurat desfăşurarea jocurilor şi
antrenamentelor pentru echipele de fotbal, rugby, precum şi alte competiţii sportive;
- Zilnic, la Stadionul „Emil Alexandrescu”, elevii de la Liceul cu Program Sportiv și
persoane de diferite vârste se antrenează pe pista de atletism.
Plaja Nicolina
În 2017 activitatea s-a derulat cu 7 salariaţi, încasările fiind de 333.266 lei.
Grupurile sanitare
- Grupurile sanitare care au funcţionat sunt cele din pasajul Sf. Vineri, Piața Unirii,
Grădina Copou şi Târgu Cucu;
- Programul zilnic de funcţionare de la grupurile sanitare din pasajul Sf. Vineri,
Grădina Copou şi Târgu Cucu a fost între orele 7.00 - 19.00, iar la grupul sanitar din
pasajul Piaţa Unirii între orele 7.00 - 20.00;
- În perioada 01.05.2017-31.12.2017 activitatea s-a derulat cu 7 salariaţi, încasările
fiind de 51.009 lei.
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PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ PREGĂTITE ÎN ANUL 2017

-

Identificarea proiectelor și încadrarea lor în cadrul obiectivelor specifice ale
POR 2014 – 2020
Elaborarea fișelor de proiect și depunerea acestora la Autoritatea Urbană

OBIECTIV SPECIFIC 4.1
PRIORITATEA
FIȘELOR DE
PROIECT

1

2

3

4

5

6

7

TITLUL FIȘEI DE
PROIECT

NUMĂRUL
FIȘEI DE
PROIECT

Reabilitarea infrastructurii
de tramvai în Municipiul
Iași
Reabilitarea infrastructurii
de tramvai în Municipiul
Iași - Reorganizarea
circulației pe bulevardul
Tudor Vladimirescu

FP/IASI/O.
S.4.1/2/11.
01.2018

Reabilitarea infrastructurii
de tramvai Iași - Dancu
Sistem alternativ de
mobilitate urbană
utilizând stații automate
de închiriere a bicicletelor
- Iași Velocity
Sistem de management a
transportului public și eticketing
Modernizarea stațiilor de
transport public ca
puncte intermodale
Extinderea și
modernizarea depourilor
din Municipiul Iași Depoul Dacia
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FP/IASI/O.
S.4.1/1/11.
01.2018
FP/IASI/O.
S.4.1/3/11.
01.2018

FP/IASI/O.
S.4.1/5/11.
01.2018
FP/IASI/O.
S.4.1/4/11.
01.2018
FP/IASI/O.
S.4.1/7/11.
01.2018
FP/IASI/O.
S.4.1/9/11.
01.2018

VALOAREA
ELIGIBILĂ
NERAMBURSABILĂ
A FIȘEI DE
PROIECT (EUR)

19.202.716,00

14.091.554,00

8.500.000,00

3.996.300,00

1.600.000,00

3.390.570,00

20.000.000,00

LISTĂ PROIECTE DE REZERVĂ
PRIORITATE
A FIȘELOR
DE PROIECT

TITLUL FIȘEI DE
PROIECT

NUMĂRU
L FIȘEI
DE
PROIECT

Extinderea și
modernizarea depourilor
din Municipiul Iași - Depoul
8 Gara
Amenajare P+R la Rond
9 Canta/Rond Dacia

VALOAREA
ELIGIBILĂ
NERAMBURSABILĂ
A FIȘEI DE
PROIECT (EUR)

FP/IASI/O.
S.4.1/8/11.
01.2018
FP/IASI/O.
S.4.1/6/11.
01.2018

20.000.000,00

4.000.000,96

OBIECTIV SPECIFIC 4.2
LISTĂ PROIECTE PRIORITARE
PRIORITATE
A FIȘELOR
DE PROIECT

TITLUL FIȘEI DE
PROIECT

NUMĂRUL
FIȘEI DE
PROIECT

0

1

2

3
4

Oaza de verdeață din
cartierul nostru - program
comunitar de revitalizare a
spațiilor publice
abandonate/degradate de
mici dimensiuni
Reabilitare și modernizarea
Zonei de Agrement C.A.
Rosetti
Program de amenajare de
spații verzi de mici
dimensiuni în zona centrală
Proiect de amenajarea a
malului Lacului CUG II

0

VALOAREA
ELIGIBILĂ
NERAMBURSABILĂ
A FIȘEI DE PROIECT
(EUR)
0,00

FP/IASI/O.S.4.
2/1/11.01.2018

2.263.026,00

FP/IASI/O.S.4.
2/2/11.01.2018

3.000.000,00

FP/IASI/O.S.4.
2/4/11.01.2018
FP/IASI/O.S.4.
2/3/11.01.2018

80

744.120,00
4.518.906,00

OBIECTIV SPECIFIC 4.3
LISTĂ PROIECTE PRIORITARE
PRIORITATEA
FIȘELOR DE
PROIECT

TITLUL FIȘEI DE
PROIECT

Proiect integrat de
regenerare urbană și
socială în zona Cicoarei Centrul multifuncțional
1 „Cicoarei"
Centru de educare
sportivă pentru
persoanele defavorizate
2 din zona Cicoarei

NUMĂRUL FIȘEI
DE PROIECT

VALOAREA
ELIGIBILĂ
NERAMBURSABILĂ
A FIȘEI DE
PROIECT (EUR)

FP/IASI/O.S.4.3/1/
11.01.2018

2.473.972,00

FP/IASI/O.S.4.3/2/
11.01.2018

2.473.972,32

OBIECTIV SPECIFIC 4.4
LISTĂ PROIECTE PRIORITARE
TITLUL FIȘEI DE
PROIECT

NUMĂRUL FIȘEI
DE PROIECT

Construire grădiniță în
Cartierul Dacia
Construire grădiniță în
Cartierul Bucium
Reabilitarea și
modernizarea Grădinitei
cu Program Prelungit nr.
13 Iași
Reabilitarea și
modernizarea Grădiniței
cu Program Prelungit nr.
25 Iași

FP/IASI/O.S.4.4/1/
11.01.2018
FP/IASI/O.S.4.4/2/
11.01.2018

PRIORITATEA
FIȘELOR DE
PROIECT

1
2

3

4

VALOAREA
ELIGIBILĂ
NERAMBURSABILĂ
A FIȘEI DE
PROIECT (EUR)
1.200.000,00
976.395,00

FP/IASI/O.S.4.4/4/
11.01.2018

352.800,00

FP/IASI/O.S.4.4/5/
11.01.2018

264.600,64
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LISTA PROIECTE DE REZERVĂ
PRIORITATEA
FIȘELOR DE
PROIECT

TITLUL FIȘEI DE
PROIECT

Reabilitarea și
modernizarea
Grădinitei cu Program
5 Prelungit nr. 29 Iași
Extinderea Grădiniței
cu Program Prelungit
6 nr. 14 Iași
Reabilitarea și
modernizarea
Grădiniței cu Program
7 Prelungit nr. 12 Iași

NUMĂRUL FIȘEI
DE PROIECT

VALOAREA
ELIGIBILĂ
NERAMBURSABILĂ
A FIȘEI DE
PROIECT (EUR)

FP/IASI/O.S.4.4/6/
11.01.2018

374.360,00

FP/IASI/O.S.4.4/3/
11.01.2018

709.520,00

FP/IASI/O.S.4.4/7/
11.01.2018

475.115,00

OBIECTIV SPECIFIC 4.5
LISTĂ PROIECTE PRIORITARE
PRIORITATE
A FIȘELOR
DE PROIECT

1

2

TITLUL FIȘEI DE
PROIECT

NUMĂRUL
FIȘEI DE
PROIECT

Modernizare campus
școlar tehnic în Municipiul
Iasi - Colegiul Tehnic
„Gheorghe Asachi”
Liceul Tehnologic de
Mecatronică și
Automatizări
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VALOAREA
ELIGIBILĂ
NERAMBURSABILĂ
A FIȘEI DE
PROIECT (EUR)

FP/IASI/O.S
.4.5/1/11.01.
2018
1.044.436,00
FP/IASI/O.S
.4.5/2/11.01.
2018
1.044.436,72

CAPITOLUL IV
INFRASTRUCTURĂ: ÎNTREȚINERE ȘI INVESTIȚII.
SERVICII PUBLICE ȘI UTILITĂȚI. ACTIVITATEA DE
URBANISM
INFRASTRUCTURĂ: ÎNTREȚINERE ȘI INVESTIȚII
Conform bugetului aprobat şi listei obiectivelor de investiţii ale Primăriei Iaşi, au fost
realizate și recepționate următoarele obiective de investiții :
1. ZONA CARTIER PĂCURARI (inclusiv zona CANTA):
a. S-au întocmit și recepționat servicii de proiectare în valoare totală de 88.097,00 lei
și s-au plătit avize în sumă de 14.308,96 lei pentru modernizarea străzilor Ogorului,
I.C.Constantineanu, Petre Vancea, Șos. Bârnova.
b. S-au finalizat și recepționat lucrările de amenajare a trecerii de pietoni pe DN 28 la
intersecția cu str. I.P. Culianu, în sumă totală de 89.812,50 lei;
c. S-au executat și recepționat lucrări de amenajare trotuare în total sumă de
734.373,70 lei, pentru Cartier Păcurari - zona Canta;
d. S-au executat și recepționat lucrări de modernizare străzi la contractele aflate în
derulare, în suma de 655.618,46 lei pentru: str. Cazărmilor, Aleea Prof. I.P. Culianu și
str. Prof. I.P. Culianu.

2. ZONA CARTIER DACIA – ALEXANDRU CEL BUN – MIRCEA CEL BĂTRÂN –
GALATA
a. S-au plătit avizele necesare lucrărilor de supratraversare a râului Bahlui în zona
Cicoarei, în valoare de 1.235,88 lei;
b. S-a executat și decontat „Proiectarea pentru Canalul de evacuare ape pluviale din
zona Cicoarei”, în sumă de 46.410,00 lei;
c. S-au executat și recepționat lucrări de amenajare trotuare în total sumă de
384.192,75 lei pentru cartier Dacia-zona Alex. Cel Bun.

3. ZONA NICOLINA-FRUMOASA-C.U.G.
a. S-au finalizat și recepționat lucrările de construire a unui zid de sprijin,respectiv,
de împrejmuire la cimitirul „Sf. Vasile”, în sumă de 116.534,27 lei;
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b. S-au finalizat și recepționat lucrările de consolidare, reabilitare și restaurare la
monumentul „Crucea lui Ferenț”, în suma de 178.001,44 lei;
c. S-a realizat și recepționat racordarea la sistemul centralizat de termoficare a
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1, lucrări în suma de 194.689,39 lei;
d. S-a achiziționat de la S.C. FORTUS S.A Iași o suprafață de teren în valoare totală
de 19.548.750,00 lei;
e. S-a finalizat concursul de soluții pentru „Proiectarea zonei urbane Bazar”, plătinduse premii în suma totală de 13.000,00 lei;
f. S-au executat și recepționat lucrări de amenajare trotuare în total sumă de
640.456,80 lei, din care: 246.645,30 lei pentru zona PieȚei C.U.G. (strada Libertății) și
în zona Pasajului Nicolina, în valoare de 393.811,50 lei.

4. ZONA CARTIER PODU ROŞ - SOCOLA – BUCIUM – BULARGA – ZONA
INDUSTRIALĂ
a. S-a realizat racordarea la sistemul centralizat de termoficare a Grădiniței cu
Program Prelungit nr. 26, lucrări în sumă de 87.489,94 lei, respectiv a Școlii Generale
,,Gh. Mârzescu’’, lucrări decontate în valoare de 112.673,67 lei;
b. S-au achiziționat, montat și recepționat centralele termice pe gaz aferente celor 7
apartamente ale Direcției de Patrimoniu Iași, situate în Tomești, lucrări în sumă de
47.280,00 lei;
c. S-au finalizat și recepționat lucrările de racordare individuala la apă rece a
apartamentelor din str. Bularga,nr. 14-A, în sumă de 46.442,33 lei;
d. S-au decontat lucrări de racordare la rețeaua de energie a imobilului din str. Sf.
Andrei, nr. 32-etaj, în suma de 3.379,60 lei;
e. S-a elaborat și decontat studiul de decontaminare a terenurilor poluate din zona
Tomești, în sumă de 86.171,47 lei;
f. S-au executat și recepționat lucrări de proiectare și modernizare străzi pe Bd.
Cantemir, în suma de 359.969,35 lei;
g. S-au executat si recepționat lucrări de amenajare trotuare în total sumă de
456.628,74 lei pe Bd. Dimitrie Cantemir;
h. S-au întocmit proiecte în valoare de 26.000,00 lei și s-au plătit avizele necesare în
sumă de 12.921,20 lei pentru Bd. Primăverii;
i. S-au executat lucrări de modernizare străzi pentru contracte aflate în derulare, în
sumă de 1.525.419,80 lei pentru: Fundac Păun, str. Iancu Bacalu, str.Tănăsescu,
Fundac Bucium, Dealul Bucium, str. Atelierului, str. Petru Movilă, str Plopii fără Soț–
str. Sf. Andrei;
j. S-au executat lucrări de reabilitare infrastructură rutieră în zona industrială a
Municipiului Iași în suma de 10.862.874,23 lei;
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k. S-a demarat etapa a II-a de „Reabilitare a Sistemului de Termoficare a
Municipiului”, prin achiziționare și decontare servicii de consultanță în sumă de
39.875,00 lei.

5. ZONA BULEVARDULUI INDEPENDENȚEI - COPOU – SĂRĂRIE :
a. S-au efectuat lucrări de branșament apă și racord canalizare pentru imobilul din str.
Sărărie, nr.184, în sumă de 1.307,55 lei;
b. S-a modernizat pista de atletism a stadionului ,,E. Alexandrescu’’ Iași, decontânduse suma de 458.182,01 lei;
c. S-a realizat racordarea la sistemul centralizat de termoficare a Colegiului ,,M.
Eminescu” Iasi, lucrări în sumă de 306.299,83lei, la care se adaugă decontarea valorii
de 1.142,68 lei, cotă pentru Inspectoratul de Stat în Constructii,100,00 lei, taxa pentru
obținere aviz de la Protecția Mediului, taxa O.C.P.I. în sumă de 380,00 lei, 48,95 lei
pentru aviz TELEKOM,113,05 lei, aviz de la DELGAZ GRID și 95,97 lei, aviz
APAVITAL;
d. S-au realizat lucrări de proiectare și modernizare străzi pe str. Gheorghe Asachi, în
sumă de 824.561,70 lei;
e. S-au întocmit proiecte în sumă de 77.702,22 lei pentru străzile Ralet,
M.Kogălniceanu, Theodor Pallady.

6. ZONA CARTIER TĂTĂRAŞI – AVIAŢIEI – TUDOR VLADIMIRESCU
a. S-au achitat diverse taxe preliminare desfășurării ulterioare a activității în sumă de
16.058,71 lei , incluse în obiectivul „Proiecte, studii, avize pentru asigurare utilități și
sistematizare verticală pentru locuințe destinate tinerilor specialiști din sănătate”;
b. S-au achitat taxele și s-au obținut avizele necesare în sumă de 98.770,00 lei ,
aferente obiectivului „Proiecte, studii, taxe pentru construire stadioane, amenajare
terenuri de sport aferente instituțiilor școlare și baze sportive, Sala Polivalentă”;
c. S-a achitat taxa în sumă de 7.982,44 lei, aferentă eficientizării energetice a
Spitalului Clinic de Recuperare, serviciul de evaluare de teren în valoare de 2.796,50
lei, taxa de înscriere la Oficiul de Cadastru în sumă de 1.200,00 lei, respectiv,servicii
de proiectare în sumă totală de 71.128,07 lei, aferente obiectivului „Proiecte, taxe,
avize locuinţe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personală şi alte proiecte, P.U.Z.-uri, taxa autorizație pentru
„Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iași”;
d. S-a achitat proiectarea și s-au realizat lucrările de amenajare a Grădiniței Ciurchi
nr.11, plătindu-se suma de 71.699,80 lei;
e. S-au efectuat lucrări de racordare la rețeaua de energie electrică a imobilului din
str. Fulger nr.7,Iași, decontându-se suma de 3.379,60 lei;
f. S-au finalizat lucrările de contorizare alimentare cu apă rece a imobilului din str.
Tudor Vladimirescu, nr. 79, în sumă de 56.201,80 lei, respectiv, s-a plătit un studiu de
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soluții proiectare inclusiv taxele de avizare pentru alimentare cu gaze naturale a
imobilului anterior menționat în valoare de 14.545,75 lei;
g. S-au executat și recepționat lucrări de amenajare trotuare în total sumă de
874.205,39 lei, pentru zona Cartier Tătărași;
h. S-au demarat lucrările de refacere a izolației Magistralei 2XDN 1100, decontânduse suma de 2.677.500,00 lei, din care suma de 1.874.250,00 lei provine de la bugetul
de stat;
i. S-au achitat avizele necesare în sumă de 7.495,23 lei și s-au decontat servicii de
proiectare în total suma de 77.702,22 lei, pentru strada Moșu, Bulevardul T.
Vladimirescu și strada Smârdan.

7. ZONA CENTRU-GARA
a. S-a derulat concursul de soluții aferent realizării statuii lui Ferdinand I, în valoare
de 39.000,00 lei, urmat de realizarea efectivă a lucrării, decontându-se sume în 3
etape succesive, valoarea totală plătită fiind de 369.588,00 lei;
b. S-au efectuat lucrări pentru R.K. Acoperiș sediul Primăriei, decontându-se lucrări
în valoare de 551.687,49 lei;
c. S-a achiziționat un echipament de sonorizare pentru exterior pentru sediul
Primăriei, în sumă de 45.899,99 lei;
d. S-au efectuat lucrări de branșament apă si racord canalizare pentru imobilul din str.
Maior Popescu Eremia ,nr. 30, în sumă de 1.297,48 lei;
e. S-a proiectat și recepționat o platformă de topire zăpadă, în valoare de 28.358,89
lei;
f. S-au finalizat lucrările de Reabilitare Pasarela Metalica Gara Iași- km 75+532, în
valoare totală de 13.822,66 lei;
g. S-au executat și recepționat lucrări de amenajare trotuare în total sumă de
618.074,37 lei pe str. Cucu, str. Săulescu, str.Gându, în zona Casa Modei, pe str.
Luminii, str.I.P.Pavlov, str.Râșcanu, respectiv pe stradela Silvestru.

ALTE OBIECTIVE DE INVESTIȚII REALIZATE ÎN 2017:

1. S-a finalizat plata ratelor aferente obiectivului de investiții „Iluminat public”,
corespunzatoare anului 2017, suma rămasă de 1.017.187,76 lei;
2. S-au achitat diverse taxe de consultanță vizând protecția mediului, inclusiv
mentenanță efectuată de Atelier de Proiectare Vișan, necesare pentru Planul
Urbanistic General, în sumă de 175.339,42 lei;
3. S-au achitat diverse proiecte de investiții în sumă de 83.557,90 lei, incluse în
obiectivul „Proiecte, taxe, avize locuințe colective pentru tineri și alte proiecte”;
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4. S-au executat, achitat și recepționat lucrări de Expertizare imobile care aparțin de
Direcția de Patrimoniu Iași, în sumă de 79.730,00 lei;
5. S-au executat, achitat și recepționat Expertize aferente monumentelor Gheorghe
Asachi, Ansamblu Grup Statuar al Voievozilor, Statuia Independenței, Monumentul
Eroilor - Divizia a 2-a din Primul Război Mondial, în sumă de 59.500,00 lei;
6. S-a decontat proiectarea pentru obiectivul „Sistem de supraveghere în spații
publice, în sumă de 84.787,50 lei;
7. S-au decontat taxe preliminare în sumă de 49.980,00 lei, în vederea „Expertizării
energetice a clădirilor din Municipiul Iași”;
8. S-au montat și decontat 50 panouri de informare de utilitate publică în aproape
toate zonele Municipiului, în sumă totală de 1.005.806,33 lei;
9. S-au racordat cele 5 toalete ecologice achiziționate la rețeaua de canalizare, apă și
iluminat, respectiv s-au achitat avizele necesare, fiind un decont total în valoare de
68.584,58 lei;
10. S-au plătit studii și taxe în sumă de 11.888,10 lei pentru Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană în perioada 2015-2030;
11. S-au plătit studiile necesare Elaborarii Planului de Actiuni privind Energia Durabilă
și Elaborararea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice la nivelul
Municipiului Iași, în sumă de 110.670,00 lei;
12. S-a achitat suma de 78.744,75 lei pentru achiziționarea a 5 defibrilatoare și 10
cutii de perete cu încălzire pentru exterior cu alarmă necesare Spitalului de Urgență;

TRANSPORTUL PUBLIC

Societatea Compania de Transport Public (C.T.P.) Iași S.A. este persoană juridică
română, având forma de societate pe acţiuni, fiind înregistrata la Registrul Comertului
cu nr. J22/1473/2013, având C.U.I. RO 32175213 și sediul în Iasi, str. Silvestru nr. 5,
C20, et. 2, camera 3, jud. Iași.
Prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Iași nr. 169/31.05.2016, s-a aprobat
delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport
Public Iași S.A. (S.C.T.P.I. S.A.) și atribuirea contractului de delegare a serviciului de
transport public local prin concesiune în Municipiul Iași. Acest contract s-a perfectat
între Municipiul Iasi și S.C.T.P.I. S.A. la data de 16.09.2016, și a intrat în vigoare la
data de 01.10.2016, de la aceasta dată S.C.T.P.I. S.A. prestând activitatea de
transport public de persoane conform programului de transport stabilit de către
autoritatea publică locală.
Pentru buna desfășurare a activității de transport public, conform Programului de
transport (anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local prin concesiune nr. 93289/16.09.2016), Societatea Compania de Transport
Public Iași S.A. utilizeaza bunuri publice încredințate spre administrare (bunuri care
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fac parte din domeniul public și privat al Municipiului Iași, aferente serviciului de
transport public) și bunuri închiriate.
Dintre proiectele pe termen scurt propuse a fi implementate în anul 2017 au fost
realizate:

Nr.
crt
.
1.

Denumire
Proiect
Achiziția
vehicule
auxiliare

de Vehicule utilizare
în procesele de
mentenanță a
infrastructurii:
automacara,
autovehicul
special pentru
întreținerea căii
de rulare şi
utilaje
specializate
pentru
întreținerea
macazurilor.

2.

Reamenajare
Dispecerat
Tătăraşi Nord

Stadiul implementarii
la 31.12.2017

Scop / impact

Se urmăreşte
îmbunătățirea
condițiilor de
lucru ale
angajaţilor prin
amplasarea unui
dispecerat
modular, cu grup
sanitar, şi prin
refacerea
sistemului de
colectare a
apelor meteorice
rezultate din

După achiziţia în cursul anului 2017 a
utilajului specializat in curățarea de
zăpadă a căii de rulare a tramvaielor pe
timpul iernii de tip UNIMOG U90 (vehicul
specializat prevăzut cu lamă și dispozitiv
de împrăștiat material antiderapant), s-a
achizitionat două autoutilitare destinate
transportului materialelor și a personalului
muncitor la punctele de lucru unde se
execută
reparații
planificate
sau
accidentale la calea de rulare a
tramvaielor, acestea aflându-se
în
dotarea Secţiei nr. 4.
În vederea achiziţiei unei automacarale,
s-a făcut o analiză de piață, dar din cauza
prețurilor mari de peste 250.000 de euro
obţinute, s-a amânat achiziția pentru anul
2018, urmând ca aceasta să fie prevăzută
în propunerea de buget pentru anul 2018.
În paralel, s-a reparat un utilaj special de
curățat (aspirat și spălat) șina și
macazurile, donat prin programul de
finanțare SECO, aceasta urmând a fi
operațional în primul trimestru al anului
curent.
În cursul semestrului al II-lea al anului
2017, reamenajarea a fost finalizată,
dispeceratul fiind operațional.
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3.

Reamenajare
Dispecerat
Central

4.

Linie de
spălare /
uscare
autobuze

drenul
macazurilor.
Ca urmare a
extinderii flotei
de autobuze, cu
peste 70 de
unităţi în
decursul anului
2017, şi implicit
up-gradarea
sistemului de
management al
flotei prin sistem
GPS şi video,
corelat cu
sistemul de
camere
amplasate în
punctele
strategice din
oraş, se impune
modernizarea
dispeceratului
Central.
În cadrul Secţiei
1 se va realiza
pentru autobuze
o linie automată
de spălare şi de
uscare a
acestora, fiind un
avantaj în
sezonul rece.

În cursul anului curent s-a finalizat
amenajarea extinderii dispeceratului
central într-un spațiu separat, dotat cu
monitoare cu ajutorul cărora se pot
vizualiza imaginile furnizate de cele 32
camere de luat vederi instalate în
punctele considerate a fi strategice ale
rețelei de transport.
În acest spațiu a fost înființat
"Compartimentul
programare",
subordonat Biroului Exploatare, și care
are ca principală atribuție monitorizarea
mijloacelor de transport cu ajutorul
programului de management flotă. De
asemenea, există posibilitatea urmăririi
în timp real a respectării graficului de
circulație de către personalul de bord, iar
sistemul facilitează efectuarea de studii
cu privire la necesitatea înființării de noi
trasee
sau desființarea acelora
nerentabile.
S-a derulat procedura de achiziție și s-a
semnat contractul cu o firmă ce va
asigura curățenia autobuzelor atât în
exterior cât și în interior, ca urmare a
achiziției și a montării unei instalații de
spălare a autobuzelor.
În cursul semestrului al II-lea al anului
2017, lucrarea a fost finalizată. Testele și
reglajele finale urmează a fi realizate în
sezonul rece 2017/2018, în condiții de
temperatură adecvate.

Parcul de mijloace de transport public cu care operează S.C.T.P. Iași S.A. este
format din 400 de vehicule, defalcate astfel:
tramvaie – 150 de unităţi, din care 124 active;
autobuze – 215 de unităţi, din care 197 active ;
microbuze – 35 de unităţi, din care 11 active.
În cursul anului 2017, investițiile realizate au fost în valoare totală de 4.086.482 lei,
din care: investiții în curs finanțate din alocații bugetare în sumă de 31.392 lei, și
investiții finanțate din resurse proprii, în valoare de 4.055.090 lei.
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În cursul anului 2017, s-au achiziționat din fonduri de la bugetul local un număr de 67
autobuze ISUZU în valoare de lei 61.371.393.65 lei precum și copertine stații de
transport public în valoare de 200.431,70 lei.
Ca urmare a contractului semnat de către Municipiul Iași, în intervalul octombrie decembrie 2017, parcul S.C.T.P.I. S.A. s-a majorat cu 67 autobuze noi ISUZU –
Citiport, iar în cursul lunii ianuarie 2018 au mai sosit 21 de autobuze de același tip,
numărul de mijloace de transport auto contractate fiind de 88. De asemenea, ca
urmare a achiziţiei de către S.C.T.P.I. S.A. a 11 tramvaie rulate din Germania,
conform contractului de transport internațional pentru acestea, a fost adus la Iaşi
primul tramvai, restul urmând a fi livrate în lunile următoare.
Infrastructura conține și:
-78,719 km cale simplă tramvai (din care 52,09 km cale simplă modernizată în
perioada 2006÷2015, iar tronsonul P.Piatră ÷ P.Roş în lungime de 2,45 km c.s. au
fost dezafectați ca urmare a realizării proiectului ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere în
zona industrială a Municipiului Iași");
-78,103 km reţea fir contact (tronsonul de reţea P.Piatră ÷ P.Roş în lungime de 2,45
km, a fost dezafectat)
-132,125 km linii electrice subterane de 1kV, 6kV şi 20kV;
-10 substaţii de redresare destinate tracţiunii electrice (1 este în conservare);
-2 depouri şi o autobază.
Investițiile în curs primite de la Municipiul Iași reprezintă diverse cheltuieli aferente
unor obiective din domeniul public al autorității locale. Investiţiile realizate din resurse
proprii s-au concretizat în :
Nr.
crt.

Denumire

Valoare

1

Cheltuieli achiziție tramvaie Germania-Rurhbahn (11 bucăți)

1.427.580

2

Autobuze ( 61 bucăți)

1.234.219

3

Alte instalații și mijloace fixe

519.131

4

Tramvaie (12 bucăți)

304.238

5

Cheltuieli investiții pentru echipamente tehnologice și instalații

183.753

6

Cheltuieli investiții de natura clădirilor și constructiilor

167.315

7

Alte mijloace de transport (5 bucăți)

115.266

8

Tonete, construcții (7 bucăți)

79.508

9

Alte cheltuieli investiții

31.516

10

Imobilizari necorporale de natura licențelor, soft-urilor, etc.

23.956

TOTAL

4.086.482

lei
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Resurse umane
La data de 01.01.2017 în Registrul de evidenţă al salariaţilor CTP Iaşi figurau un
număr de 1354 salariaţi, din care : 78 personal TESA, 498 personal de bord (şoferi,
vatmani), 241 personal de exploatare (impiegaţi, revizori, controlori, vanzători bilete),
91 personal operativ (agent transporturi, casieri, paznici, motopompist, operatori
automate bilete, controlori calitate, prim itori distribuitori) şi 446 personal mentenanţă
mijloace transport si infrastructură. La sfârșitul anului 2017, numărul de salariați activi
era de 1394 la care se mai adaugă cei 21 salariați cu contract de muncă suspendat (2
șefi structuri pentru activitate cu contract mandat, 12 pentru creștere copil, 6 acord
părți, 1 nemotivat).
În anul 2017, CTP a încheiat 191 contracte individuale de muncă cu salariaţi selectaţi
în urma unor proceduri de evaluare şi au încetat contractele de muncă la un număr de
145 salariaţi.
S-au demarat negocierile cu reprezentanţii salariaţilor pentru introducerea
coeficienţilor de ierarhizare şi s-au simulat creşterile salariale la introducerea salariilor
minime pe categorii profesionale pentru stabilirea fondului de salarii pe anul 2017,
conform Legii bugetului de stat nr. 6/2017. Negocierile s-au finalizat cu încheierea
Protocolului semnat de toţi partenerii sociali .
S-au demarat negocierile cu reprezentanţii salariaţilor pentru încheierea noului
Contract Colectiv de Munca, iar la 22 noiembrie s-a înregistrat CCM nr.228/2017
valabil pentru un an și jumatate. Ulterior, a fost înregistrat la ITM Actul Adiţional nr. 1
la CCM nr. 228/2017, ca urmare a negocierilor obligatorii prevăzute de OUG
nr.82/2017, referitor la aplicarea prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea și
completarea Codului Fiscal – Legea nr. 227/2015, care reglementează trecerea
contribuțiilor în sarcina salariatului. S-au întocmit actele adiţionale la contractele
individuale de muncă pentru toţi salariaţii, iar cei care aveau în urma indexării cu 20%
salariul negociat rezultat sub salariul minim brut pe țară, li s-au stabilit salariile la
nivelul salariului minim garantat în plata de 1900 lei lunar, conform HG 846 din 2017

Gratuităţi şi reduceri la serviciul de transport public local de persoane
În conformitate cu legislația în vigoare și hotărârii ale Consiliului Local, Primăria
Municipiului Iași acordă gratuități și reduceri la serviciul de transport public local de
persoane următoarelor categorii:
Categoria socială/Tipul de
protecție socială

-Persoane cu handicap și
asistenții personali ai acestora.

Nivelul
protecției
sociale
acordate
(lei/unitate)

Legislația în vigoare care
reglementează protecția socială

Legea nr. 448/06.12.2003 - privind
protecția socială și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap.
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H.C.L.
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nr.

7/29.01.2016

privind

aprobarea ajustării tarifelor pentru
gratuitățile acordate pe mijloacele de
transport în comun.

- Persoane cu vârsta de peste
65 de ani de pe raza
municipiului Iași.
- Persoane cu vârsta până la
65 de ani de pe raza
municipiului Iași, a căror pensii
sunt mai mici decât salariul
minim brut pe tară garantat.
Veterani de război, invalizi și
văduve de razboi.

H.C.L. nr. 7/29.01.2016 privind
aprobarea ajustării tarifelor pentru
gratuitățile acordate pe mijloacele de
transport în comun.
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H.C.L. nr. 7/29.01.2016 privind
stabilirea modalităților de acordare a
gratuităților și facilităților pentru
transportul în comun pe raza
municipiului Iași.
Legea nr. 44/1994 - privind veterani
de război, precum și unele drepturi,
ale invalizilor și văduvelor de război.

70

H.C.L. nr. 7/29.01.2016 privind
aprobarea ajustării tarifelor pentru
gratuitățile acordate pe mijloacele de
transport în comun.
Eroi martiri ai revoluției din
decembrie 1989.

Legea nr. 341/2004 – recunoștinței
față de eroii martiri și luptătorii care
au contribuit la Victoria Revoluției
române din decembrie 1989.
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H.C.L. nr. 7/29.01.2016 privind
aprobarea ajustării tarifelor pentru
gratuitățile acordate pe mijloacele de
transport în comun.

Donatori de sănge - o zi.

Hotărârea
de
Guvern
nr.
1364/04.10.2006 pentru aprobarea
drepturilor și obligațiilor donatorilor
de sânge.

8

H.C.L. nr. 125/07.03.2005 privind
aprobarea gratuității pe mijloacele
de transport în comun pentry
donatorii de sânge.
H.C.l. nr. 400/29.12.2015 privind
aprobarea ajustării tarifelor pentru
biletele și abonamentele acordate pe
mijloacele de transport în comun
influnțate cu diminuarea cotei de
T.V.A. .
Elevi Școala „Alecu Russo”

H.C.L.
nr.
335/2012
privind
completarea art. 1 din H.C. L. nr.
201/31.03.2004 privind stabilirea

60
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modalităților
de
acordare
a
gratuităților și facilităților pentru
transportul în comun pe raza
municipiului Iași.
H.C.L. nr. 7/29.01.2016 privind
aprobarea ajustării tarifelor pentru
gratuitățile acordate pe mijloacele de
transport în comun.
Studenti inmatriculati la forma
de invatamant cu frecventa, in
institutiile de invatamant
superior acreditate pe raza
municipiului Iasi, in varsta de
pana la 26 de ani, pe parcursul
anului universitar
Studenti orfani inmatriculati la
forma de invatamant cu
frecventa, in institutiile de
invatamant superior acreditate
pe raza municipiului Iasi, in
varsta de pana la 26 de ani, pe
parcursul anului universitar

- Elevi din învățământul
obligatoriu, profesional și liceal
de stat, particular
autorizat/acreditat, pe tot
parcursul anului calendaristic.
- Studenți înmatriculați la
forma de învățământ cu
frecvență, în instituțiile de
învățământ superior acreditate,
în vârstă de până la 26 de ani,
pe timpul anului universitar

H.C.L. nr. 64/31.03.2016 privind
sustinerea de catre Consiliul Local al
Municipiului Iasi a abonamentului de
tip studentesc, pentru transportul
local prin curse regulate

30

35

H.C.L. nr. 64/31.03.2016 privind
sustinerea de catre Consiliul Local al
Municipiului Iasi a abonamentului de
tip studentesc, pentru transportul
local prin curse regulate

1 (bilet 1
călătorie)
2 (bilet 2
călătorii)
9 (bilet seturi
10 călătorii) 9
36,50
(abonament 1
linie 30 zile)
18,50
(abonament 1
linie 15 zile)
43,50
(abonament 2
linie 30 zile)
22 (abonament
2 linie 15 zile)
58 (abonament
toate liniile 30
zile)
29 (abonament
toate liniile 15
zile)
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H.C.L. nr. 63/31.03.2016 privind
susținerea de către Consiliul Local al
Municipiului Iași, a biletelor și
abonamentelor cu reducere, pentru
elevi și studenți

4 (liber 1 zi)
Donatori de sângeabonamente

37 (abonament Hotărârea
de
Guvern
nr.
1 linie 30 zile) 1364/04.10.2006 pentru aprobarea
drepturilor și obligatiilor donatorilor
44 (abonament de sânge;
2 linii 30 zile)
H.C.L. nr. 400/29.12.2015 privind
aprobarea ajustării tarifelor pentru
58 (abonament biletele și abonamentele acordate pe
mijloacele de transport în comun
toate liniile 30
influențate cu diminuarea cotei de
zile)
T.V.A.

ILUMINATUL PUBLIC
În anul 2017, s-au înregistrat 495 sesizări privind defecțiuni ale componentelor
corpurilor de iluminat și 186 defecțiuni defectiuni la rețelele de iluminat public, aflate în
gestiunea SC Delgaz Grid SA. Cauzele defecțiunilor la componentele corpurilor de
iluminat au fost: șocurile de tensiune, actele de vandalism, accidentele rutiere, durata
de viață a componentelor. De menționat ar mai fi că, defecțiunile rețelelor de iluminat
public au fost produse pe fondul vechimii acestora.
Consumul de energie electrică aferent iluminatului public a crescut în anul 2017 față
de anul 2016 (2017/2016 = 10.560.842 kWh / 10.500.000,00 kWh). Creșterea
consumului are drept explicație decalarea orei de aprindere și stingere față de
normativul tehnic în vigoare, urmare a solicitărilor Serviciului Poliției Rutiere. Astfel,
pentru consumul de energie electrică aferent funcționării sistemului de iluminat public,
s-a achitat suma de 5.484,39 mii lei.
Pentru consumul aferent funcționării nocturnei stadionului „Emil Alexandrescu”, s-a
achitat suma de 91,36 mii lei. Consumul energiei electrice la nocturna stadionului a
scăzut, ca urmare a implementarii unui proiect de eficientizare a consumului de
energie reactivă constând în montarea unor baterii condensatoare cu trepte fixe.

Iluminatul ornamental festiv
Pentru Sărbătorile de Iarnă 2017-2018, s-au executat lucrări de iluminat festiv pe
următoarele străzi: Str. A. Panu, Bd. Carol I, Al. Gr. Ghica Vodă, Bd. Independenței,
Str. Palat, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Str. G. Muzicescu, Str. Arcu, Str. E. Doamna,
Bd. T. Vladimirescu, Str. Cuza Vodă, Piața Palatului, Str. V. Lupu, Str. Pictorului,
fațada Primăriei Iași, Str. I C. Brătianu, Piața Unirii, Str. Sf. Lazăr, Rond Podu Roș,
Pasarela Alexandru Cel Bun, Bd. Alexandru cel Bun, Bd. Dacia, Str. și Șos. Nicolina,
Str și Șos Păcurari, Bd Socola, Str. Gării. Valoarea lucrărilor de iluminat ornamental
festiv executate în anul 2017 a fost de 994,49 mii lei.
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TERMOFICAREA
Operatorul sistemului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei
termice este SC Veolia Energie Iași SA, conform „Contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu energie termică – producție, transport, distribuție și
furnizare în Municipiul Iași”, nr. 61634/06.07.2012, modificat prin acte adiționale.
Situația vânzărilor de energie termică către populație în 2017:
Perioada

Operator

01.01 – 31.12.2017

SC Veolia Energie Iași
SA

Energie termică vândută
populației
Gcal
125.522,527
(PT = 123.582,513;
CT = 1.940,014)

Valoarea acordata de la bugetul local pentru acoperirea diferenței de preț la energia
termică livrată populației, conform prevederilor „Contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu energie termică – producție, transport, distribuție și
furnizare în Municipiul Iași”, nr. 61634/06.07.2012, a fost de 10.327,41 mii lei (suma
include și valoarea subvenției pe luna decembrie anul 2016 – documentația și factura
se depun în luna următoare încheierii citirilor aparatelor de măsură a energiei
termice).
VERSANȚI
În anul 2017, la cele 10 grupe de versanţi ale municipiului: Copou Est, Copou Vest,
Ţicău, Brînduşa, Păcurari, platou Central, Tătăraşi, Bucium, Galata, Cetăţuia, lucrările
de asigurare a stabilităţii şi reducerii riscului fenomenului de alunecare s-au executat
cu un număr mediu de 60 muncitori, şi au avut în vedere realizarea principalelor
operații de asigurare a stabilității versanților.
O situație particulară a constituit-o gestionarea alunecărilor de teren din zona
versantului din Aleea M. Sadoveanu-Ursulea, unde concomitent cu desfășurarea
expertizei tehnice s-au executat în regim de urgență măsuri de extragere a apei din
versant prin construcția unei rigole principale în lungime de 800 ml., a două cămine și
a 600 ml de foraje orizontale. De asemenea, s-a intervenit pentru oprirea și
completarea lucrărilor de consolidare pentru evitarea unei alunecări iminente în cazul
execuției unei construcții în strada Aurora nr. 26 precum și eliminarea unor depozite
de pământ realizate ilegal în zona Viticultori.
Importantă de menționat este parcurgerea procedurii de achiziţie „Proiectare lucrări
de consolidare versant zona Ţicău – Sărărie”, PTH+DE, DTAC, DTOE. Contractul a
fost atribuit firmei S.C.”O.M.G.” SRL. Documentația analizată în C.T.E. nu a fost
avizată favorabil, nefiind îndeplinite cerințele caietului de sarcini.
În conformitate cu P.V. nr. 21.865/21.02.2017, în baza Normativului privind
comportarea în timp a construcțiilor P130/1999, a fost instituită urmărirea comportării
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în exploatare a lucrărilor de consolidare amplasate pe versanți și inventariate în
patrimonul municipiului.

PODURI
În anul 2017, au fost executate lucrări de întreținere curentă la cele 49 de pasaje,
poduri și pasaje pietonale, lucrări ce au vizat : întreținerea carosabilului căii podurilor,
întreținerea gurilor de scurgere și reparații trotuare și parapeți.
Dintre lucrările realizate la poduri se pot menționa: realizarea de epuismente și
curățare potmol în chesoanele de infrastructură pod T. Vladimirescu, reabilitare pod
Sf. Ioan prin lucrări de refacere integrală a sistemului rutier, trotuare și parapet
metalic precum și execuția pereului de beton pentru protecția albiei de sub pod,
refacerea sistemului rutier, hidroizolație și rosturi de dilatație la pod Cantemir,
refacerea integrală a parapeților metalici, a trotuarelor și a culoarelor tehnice la Podu
Roș, respective asigurarea unor lucrări de reparații la punțile pietonare peste râul
Bahlui.Valoarea lucrărilor de întreținere a podurilor și pasajelor a fost de 323.671 lei.
La nivel investițional, a fost realizată procedura de achiziție a documentației pentru 3
poduri peste râul Bahlui și în particular pod beton strada Sarmisigetuza-Cicoarei. Din
cauza unor probleme tehnice ce țin de relocarea mai multor utilități, nu s-a putut
atribui contractul de execuție, procedura de licitație urmând a se relua în trimestrul I
din anul 2018. În schimb, au fost demarate lucrarile de execuție aferente obiectivului
„Reabilitare pasarelă metalică Gara Iaşi Nord KM 75+532”.

MONUMENTE
La cele 90 de obiective amplasate în municipiu, activitatea de întreținere a
monumentelor de for public s-a concretizat prin executarea următoarelor intervenții:
curățarea soclurilor și a pieselor de bronz (exemplu:General Berthelot, Gr. Mustea, V.
Alecsandri, Gh. Asachi, D. Cantemir, monumentul Eroilor Galata, monumentul Unirii
din Piața Unirii, monumentul din Piața Națiunii, monumentul Cavalerie din Copou),
respectiv s-a folosit tehnologia de curățare și decontaminare cu gheață carbonică.
În planul investițiilor, au fost achiziționate expertizele tehnice pentru următoarele
monumente: statuie marmură „Gheorghe Asachi”, Monumentul Independenţei, Grup
Statuar Voievozi, Monumentul Eroilor din Divizia a 2-a 1916-1919.
De asemenea, s-a finalizat și recepționat monumentul „Statuie bronz Ferdinand I
Întregitorul”. În completare, s-a întocmit documentația pentru execuția soclului
acesluiași obiectiv.
Pentru activitatea de întreținere a monumentelor de for public s-au executat lucrări în
valoare de 92.806 lei.

MANAGEMENTUL TRAFICULUI
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Biroul de Management al Traficului și-a desfășurat activitatea conform atribuțiilor
prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate
al Primarului Municipiului Iași și cu angajamentele asumate de către Municipiul Iaşi în
calitate de beneficiar al fondurilor europene în cadrul
PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1., „Planuri
integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere, proiectul SISTEM DE
MANAGEMENT DE TRAFIC ÎN MUNICIPIUL IAŞI. În cadrul Biroului de Management
al Traficului își desfășoară activitatea un număr de 10 polițiști locali, repartizați în ture
de 12 ore.
Rezultate a activităților desfășurate - 1937 incidente, din care : accidente cu victime –
104, accidente fără victime – 246, alte evenimente – 1587 ( cerşetori, căruţe în trafic,
animale lăsate libere pe domeniul public, sesizări din teren, avarii, manifestaţii, etc.) În
perioada analizată, au fost 420 solicitări de punere la dispoziție a imaginilor cu 168
mai multe față de anul 2016. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie, au fost
înregistrate 638 de solicitări ( 345 adăugate în contul Biroului de Management al
Traficului iar 293 adăugate în contul Suport IT), toate solicitările fiind rezolvate
favorabil.
Monitorizare trafic:
➢ 516840 ore de trafic înregistrate;
➢ 24 de ore din 24, monitorizare trafic pentru asigurarea condițiilor optime de
desfășurare a acestuia.
ACTIVITATEA DE URBANISM
Direcția Arhitectură și Urbanism, exceptând Serviciul GIS-Cadastru, are în
conformitate cu organigrama Primăriei Municipiului Iaşi, un număr de 32 posturi de
consilieri şi inspectori de specialitate, cărora le sunt repartizate activităţi specifice
aferente anumitor zone ale municipiului, activități de instrumentare a documentațiilor
de urbanism, dar şi pe specialităţi (rețele edilitare). În cursul anului 2017 activitatea a
fost desfăsurată, până în luna decembrie, cu un număr de 23 angajaţi. În decursul
anului 2017 au fost angajati, prin concurs un numar de 6 funcționari publici (1 consilier
debutant, 2 consilieri asistenti, 2 consilieri principali si 1 consilier superior pe partea de
retele edilitare) însă până la data redactării prezentului raport au plecat din cadrul
Direcției Arhitectură și Urbanism un număr de 5 consilieri superiori).
Documentaţii primite spre rezolvare:
●
●
●

Cereri pentru eliberare certificat de urbanism: - 5726;
Cereri pentru eliberare autorizaţie de construire: - 1947;
Cereri pentru prelungire certificate de urbanism și autorizații de construire: -

552.
Documentaţii rezolvate, emise şi/sau eliberate:
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●
●
●

Certificate de urbanism : - 4485;
Autorizaţii de construire: - 1315;
Certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, prelungite: - 552.

Autorizații de construire eliberate pe zone de cartier:
Cartier
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Autorizatii de
construire
eliberate
96
292

Păcurari – Canta
Dacia – Alexandru cel Bun – Mircea cel Bătrân Galata
Nicolina – Frumoasa – Poitiers - C.U.G.
Podu Roş – Socola – Bucium – Bularga - Zona
Industrială
Tătăraşi – Aviaţiei – Tudor Vladimirescu
Copou – Sărăriei - Ţicău
Gară - Centrul Civic

126
312
133
205
151

Numărul autorizaţiilor de construire emise în anul 2017 a fost mai mare decât cel din
anul anterior, valoarea taxei pentru emiterea acestor autorizații fiind și ea mai mare
decât cea încasată în anul anterior, fiind în sumă de 2.900.517 lei.
S-a constatat, de asemenea, creşterea numărului solicitărilor de elaborare, avizare şi
aprobare a documentaţiilor de urbanism, datorată în principal modificărilor legislative
care au permis elaborarea acestor documentaţii şi de către persoane fizice sau
juridice interesate.
Autorizatii de construire în 2017:
Tip de lucrari autorizate
Locuinte individuale și colective
Extinderi construcții existente
Sedii firmă, spații comerciale și depozite
Mansarde / șarpante
Schimbări de destinație construcții existente
Amenajări interioare și balcoane
Firme luminoase și publicitate stradală
Desființare construcții/continuare lucrări/altele
Reabilitări termice imobile
Retele apă-canalizare și branșamente apă
Rețele gaze naturale și branșamente gaz
Rețele energie electrică și branșamente
Rețele telefonie și transmisie date/telefonie
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Nr.
247
37
34
8
34
58
42
43
18
178
216
211
17

Drumuri publice și transport
Alte tipuri de lucrări

26
146

TOTAL autorizații de construire

1315

Activități curente:
●
Verificarea conţinutului documentaţiilor depuse în vederea eliberării
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire; - analizarea compatibilităţii
scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu
reglementările din documentaţiile de urbanism, legal aprobate; - formularea condiţiilor
şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei; redactarea şi emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;
✓
Verificarea, în teren, dupa caz, a concordanţei dintre documentaţia depusă
pentru eliberarea certificatului de urbanism ş a autorizaţiei de construire şi
amplasamentul unde urmează să se execute investitia;
✓
Redactarea de răspunsuri la petițiile, adresele sau sesizările cetățenilor
referitoare la documentațiile instrumentate în cadrul serviciilor.
✓
Participarea și acordarea de consultații în cadrul programului intern de audiențe
– consultare de specialitate, atât în cadrul serviciului, cât și la nivelele superioare,
precum și redactarea de răspunsuri scrise în legatură cu problemele ridicate de
petenții înscriși în audiență;
✓
Formularea de răspunsuri către celelalte direcții și servicii din cadrul Primăriei
Municipiului Iași la solicitarile venite precum și acordarea de consultanța de
specialitate acestora.
✓
Participarea la elaborarea de proceduri pentru activitățile ce sunt necesar a fi
procedurate, în vederea asigurarii dezvoltatrii S.C.I.M. la nivelul structurii din care face
parte.
✓
Eliberarea de copii conform cu originalul dupa documente existente în arhiva
Direcției Arhitectură și Urbanism.
✓
Informarea operativă atât telefonic – zilnic, cât şi personal, în cadrul
programului săptamânal cu publicul a solitanţilor, cât şi a specialiștilor proiectaţi cu
date referitoare la regulamentul P.U.G., regulamentele referitoarte la celelalte
documentaţii de urbanism (P.U.Z., P.U.D.), la restricţiile stabilite prin acestea,
prevederi ale legislaţiei de specialitate, etc.; - redactarea răspunsurilor la solicitarile de
audienţe, adrese de înştiinţare, adrese de completare a documentaţiilor depuse, etc.
Certificate de urbanism în 2017:
Scopul solicitat
Locuințe individuale / colective
Extinderi construcții existente
Sedii firmă, spații comerciale și depozite
Mansarde și șarpante
Schimbare de destinație construcții existente
Amenajări interioare și balcoane
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Număr
1136
111
139
150
147
199

Firme luminoase și publicitate stradală
Reabilitare termică
Altele(operațiuni notariale, bancare, alipiri, etc.)
Rețele tehnico-edilitare și branșamente rețele
Desființare construcții existente

153
42
1425
884
99

TOTAL certificate de urbanism emise

4485
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CAPITOLUL V
PROTECȚIA MEDIULUI.
CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII
PROMOVAREA ȘI MONITORIZAREA CALITĂȚII MEDIULUI
Principalele activități derulate în cadrul Serviciul Promovare și Monitorizare
Calitate Mediu au avut în vedere implementarea proiectelor de mediu si a legislaţiei
de mediu. În acest sens au fost stabilite măsuri de monitorizare şi control a calităţii
mediului pe raza Municipiului Iaşi.
1. „Reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iaşi în vederea
conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru
creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a,
Cod SMIS: 2014+ 115253/Contract de finanţare nr. 130/03.10.2017 Axa prioritară:
7.1 POIM”
Obiectiv specific 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de
transport și distribuție a energiei termice în oraşele selectate.
Axa Prioritară 7. Creşterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de
termoficare în oraşele selectate
Indicatorii tehnico-economici actualizați au fost aprobaţi prin HCL nr. 353 din
08.09.2009.
Co-finanţarea proiectului a fost aprobată prin HCL nr. 213/31.05.2017.
Valoarea totală a proiectului: 86.689.943,46 lei cu TVA, respectiv 73.153.838,83 fără
TVA.
Valoarea totala a proiectului, defalcată pe surse de finanţare, a fost următoarea:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 62.180.763 lei – 85%;
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat – 9.509.999,05 lei – 13%;
- contribuţia financiară de la bugetul local – 1.463.076,78 lei – 2%;
- valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului conform POIM – 13.536.104,63
lei.
În cadrul acestui proiect, au fost derulate următoarele activități:
1.1 Verificarea conformității documentațiilor subsecvente cererii de finanțare:
- Studiul de fezabilitate;
- Analiza Cost Beneficiu;
- Analiza Instituțională;
- Revizuire strategie termoficare;
- Planuri cadastrale georeferențiate în coordonate stereo 70.
1.2 Măsuri de conformare în relația cu proiectul, operatorul și firma de consultanță
1.3 Completarea aplicației de finanțare (cererea de finanțare) în conformitate cu
Ghidul aferent și solicitările experților evaluatori
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1.4 Elaborarea de proceduri conform cerințelor finanțatorului
1.5 Derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii de SLDS, ATMP și
audit financiar anual
1.6 Implementarea proiectului conform Contractului de finanțare, a contractelor de
lucrări și respectiv de servicii
1.7 Asigurarea procedurilor aferente operațiunilor de control inițiate de finanțator prin
experți desemnați.
În cadrul proiectului au fost semnate 3 contracte de servicii și 2 contracte de
lucrări.
Contracte de servicii
CS1/Asistență tehnică pentru managementul proiectului și publicitate
Contract nr. 120422/05.12.2017
Contractant: SC Avensa Consulting SRL
Valoare contract: 362.450,40 lei, fără TVA
Durata contractului: 21 luni
Ordin de începere: 06.12.2017
Stadiul de realizare: 5%
Stadiul valoric: 0%
CS2/Asistență tehnică pentru supervizarea execuției lucrărilor și dirigenție de șantier
Contract nr. 117743/24.11.2017
Contractant: SC Ramboll South East Europe SRL
Valoarea contractului: 1.630.863,27 lei, fără TVA
Durata contractului: 21 luni
Ordin de începere: 04.12.2017
Stadiul de realizare: 7%
Stadiul valoric: 0%
CS3/Audit financiar anual
Contract nr. 111808/09.11.2017
Contractant: S.C. MRD Audit Consulting S.R.L.
Valoare contract: 16.000 lei
Durata contractului: 24 luni
Ordin de începere: 15.01.2017
Stadiul de realizare: 0%
Stadiul valoric: 0%
Contracte de lucrări
1.CL1 Reabilitarea rețelei de termoficare primare (de transport)
Contract nr. 130694/30.12.2016
Contractant: Asocierea SC Conest SA - SC Construcții Erbașu SA - SC Consix
Construcții SRL - SC I.P.C.T. Instalații SRL
Valoare contract: 46.940.934,79 lei, fără TVA
Durata contractului: 21 luni proiectare și execuție lucrări + 12 luni PND
Ordin de începere: 05.10.2017
Stadiul de realizare: 7%
Stadiul valoric: 6%
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2. CL2 - Reabilitarea rețelei de termoficare secundare (de distribuție)
Contract nr. 130695/30.12.2016
Contractant: Asocierea SC Conest SA - SC Construcții Erbașu SA - SC Consix
Construcții SRL - SC I.P.C.T. Instalații SRL
Valoare contract: 21.078.910,97 lei, fără TVA
Durata contractului: 21 luni proiectare și execuție lucrări + 12 luni PND
Ordin de începere: 08.01.2018
Stadiul de realizare: 0%
Stadiul valoric: 0%
2. Planul de calitate a aerului pentru Municipiul Iași este realizat în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 257 din 15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei
de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt
și a planurilor de menținere a calității aerului. Planul de calitate a respectat etapele
care au trebuit parcurse conform calendarului stabilit prin HG 257/2015 și publicat în
MO 280 din 27.04.2015.
Municipiul Iași a încheiat cu SC Enviro Ecosmart SRL Galați contractul de prestări
servicii nr. 62505/13.06.2016 în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările
ulterioare și a notei privind evaluarea ofertelor pentru achiziția directă nr.
56030/26.05.2016, în vederea elaborării unui Studiu privind calitatea aerului în
Municipiul Iaşi şi Consultanța pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în
Municipiul Iaşi pentru PM10.
După ce a fost analizat în dezbaterea publică din data 21.11.2016, Planul de calitate a
aerului pentru Municipiul Iași (rev. 0) a fost completat cu măsurile propuse de cetățeni,
analizat în cadrul comisiei tehnice stabilite conform Legii 104/2011 (din care fac parte
şi reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale din domeniile: silvicultură,
sănătate, transport, agricultură, ordine publică, statistică, Poliţie, ONG-uri și operatori
economici relevanţi) și apoi transmis către Agenția pentru Protecția Mediului Iași și
Agenția Națională pentru Protecția Mediului - Centrul de Evaluare a Calității Aerului în
vederea avizării. În anul 2017 au fost realizate șase revizuiri ale Planului de calitate a
aerului pentru Municipiul Iași, în conformitate cu cerințele avizatorului.
Municipiul Iași a elaborat un Regulament privind respectarea condițiilor de protecția
mediului în timpul executării lucrărilor de construcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local Iași nr. 321/29.08.2017, în vederea reducerii cantităților de particule în
suspensie PM10 în timpul efectuării lucrărilor.
Nerespectarea prevederilor „Regulamentului privind respectarea condițiilor de
protecția mediului în timpul executării lucrărilor de construcții în Municipiul Iași” și
neimplementarea măsurilor asumate de către constructori prin Planul de Prevenire și
Reducere a Poluării pe Șantier, constituie contravenție și se sancționează conform
cap. III din HCL 321/ 29.08.2017. Din data de 29.08.2017, Serviciul Promovare și
Monitorizare Calitate Mediu a desfășurat acțiuni complexe de evaluare, încadrare și
avizare a planurilor de măsuri aferente fiecărui site.
3. Studiul de fezabilitate în vederea decontaminării terenului perimetral
depozitului de deșeuri Tomești în Municipiul Iași
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În data de 21.11.2016 a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 117710, având
ca obiect realizarea documentațiilor aferente Studiului de fezabilitate în vederea
decontaminării terenului perimetral depozitului de deșeuri Tomești în Municipiul Iași:
1. Studiu topografic;
2. Studiu geotehnic;
3. Studii analiză apă;
4. Studiu fezabilitate, analiză cost - beneficiu, analiză de risc, studiu de impact;
5. Studiu ecologizare terenuri contaminate.
În data de 25.10.2017, Comisia Tehnico-Economică de avizare și recepționare a
documentațiilor aferente proiectelor de investiții derulate de Municipiul Iași a încheiat
Procesul Verbal nr. 106783, prin care a avizat favorabil documentația aferentă
studiului de fezabilitate în vederea decontaminării terenului perimetral depozitului de
deșeuri Tomești în Municipiul Iași. La această dată se fac demersurile necesare
identificării surselor de finanțare pentru realizarea lucrărilor de decontaminare.
4. Studiul privind descongestionarea traficului rutier în Municipiul Iași
Având în vedere necesitatea optimizării traficului urban în Municipiul Iași, în vederea
conformării la Directivele Europene cu referire la mobilitatea urbană și sănătatea
populației, pentru fundamentarea judicioasă a unui plan de măsuri ce urmează a fi
aplicat și a strategiei de transport (respectiv crearea de stații transfer marfă), s-a
solicitat reprezentanților supermarketurilor (marilor operatori locali) și agenților
economici cu volum foarte mare de activitate completarea unui chestionar. Astfel, a
fost posibilă analizarea situației existente în Municipiul Iași (un inventar al tranzitului
comercial) în ceea ce privește volumul de marfă transportat, traseele și destinațiile
semnificative, intervalul orar de operare și timpii medii de descărcare a mărfii, corelate
cu capacitatea mijloacelor de transport.
Eliminarea traficului greu în Municipiul Iași prin crearea stațiilor de transfer presupune
ca la marginea orașului să existe hale la care tirurile de marfă să aibă acces, marfa
fiind preluată cu mijloace de transport de până la 3,5 tone, care vor transporta marfa
la destinația pe care a avut-o inițial tirul, fără ca acesta să mai aibă acces în Municipiul
Iași.
În vederea fundamentării temei de proiectare ce va sta la baza organizării ulterioare a
unui concurs de idei, s-a solicitat sprijin societăților comerciale care desfășoară
servicii de arhitectură și proiectare, prin evaluarea și transmiterea elementelor privind:
dimensionarea halelor de transfer/depozitare, identificarea funcțiunilor în vederea
securizării mărfii, accesul rutier cu posibilitatea întoarcerii tirului în drumul european,
valoarea estimată a investiției și valorile necesare elaborării proiectului, pe faze de
proiectare.
Etapele care urmează a fi derulate pe cursul anului 2018 în vederea proiectării stațiilor
de transfer sunt: concursul de idei/procedura de atribuire, identificarea/stabilirea
locațiilor stațiilor de transfer, evaluare necesar mijloace de transport cu masa mai
mică de 3,5 tone, evaluarea costurilor de operare și mentenanță, estimare necesar
personal și a taxei de transfer, elaborare plan afaceri.
În baza unui acord amiabil nepatrimonial a fost inițiată colaborarea cu:
► S.C. SAM Ideas S.R.L. – atelier de urbanism, arhitectură și amenajări;
► S.C. Project SVB – consultant în management proiect și investiții imobiliare.
În baza bunelor relații de colaborare voluntară a fost elaborată documentația „Tema
de proiectare - Eliminarea traficului greu urban prin crearea stațiilor de transfer”, cu
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ajutorul căreia au fost inițiate convorbiri cu o serie de dezvoltatori imobiliari în vederea
identificării unor soluții de colaborare fără angajarea financiară a Municipiului Iași. Ca
urmare a demersurilor efectuate au fost programate o serie de întâlniri cu investitori
relevanți în primul trimestru al anului 2018, existând posibilitatea reală ca până la
finalul anului să înceapă lucrările de construcții la Centrul Logistic Cefin ERA.
5. „Clădiri verzi”
Promovarea construcțiilor verzi, care au un rol esențial în tranziția către o economie
circulară bazată pe clădiri verzi, se identifică a fi un punct de plecare solid în
susținerea unui oraș sustenabil.
Municipiul Iași își propune să devină un „oraș verde” și de aceea a acordat un interes
sporit procesului de eficientizare energetică, interes concretizat prin renovarea majoră
a unor clădiri publice, prin reabilitarea sistemului de termoficare și prin sustenabilitatea
crescută conferită de un management al deșeurilor bine implementat.
Pentru atingerea acestei ținte s-au întreprins o serie de acțiuni:
- identificarea clădirilor aflate în administrația Municipiului Iași și a instituțiilor
deconcentrate la care a fost realizată Certificarea și auditarea energetică;
- identificarea clădirilor cu o suprafață mai mare de 250 de metri pătrați aflate în
administrarea Municipiului Iași, în vederea renovării majore, acolo unde este cazul;
- centralizarea estimărilor/alocărilor bugetare avută în vedere în anul 2017 pentru
achiziția serviciilor de audit și certificare energetice;
- propunere de proiecte care vizează consolidarea managementului energiei durabile
la nivel local prin îmbunătățirea infrastructurii municipale și creșterea gradului de
conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia din surse regenerabile;
- stimularea persoanelor juridice în vederea construirii de clădiri verzi sau de a aduce
la acest nivel clădirile existente, prin elaborarea unei scheme de ajutor de minimis
pentru acordarea unor facilități de natura reducerii la plata impozitului pe clădire
certificată ca fiind „clădire verde”. Valoarea totală a ajutorului de minimis este de
5.475.000 lei, cu echivalentul în euro la cursul valutar al BNR din 31 decembrie a
anului precedent, fără a depăși 25.000 euro/an și va fi acordată celor 15 beneficiari
estimați, pe toată durata de aplicare a schemei;
- s-a demarat procedura inventarierii clădirilor la care a fost efectuat auditul energetic.
6. Strategia de dezvoltare a spațiilor verzi în Municipiul Iași
Inițierea demersurilor necesare fundamentării și elaborării Strategiei de dezvoltare a
spațiilor verzi în Municipiul Iași:
- elaborare bază de date legislativă;
- analiză bune practici europene;
- corelare cu Harta de zgomot și Planul de calitate a aerului din Municipiul Iași;
- corelare interactivă etape elaborare registrul spatiilor verzi.
Având în vedere că în anul 2017 au fost finalizate documentațiile aferente registrului
spațiilor verzi, se va întocmi lista scenariilor de elaborare a strategiilor de dezvoltare.
7. Au fost efectuate demersuri legale în relația cu Consiliul Județean Iași și Ministerul
Mediului Apelor și Pădurilor, în vederea menținerii dreptului de proprietate asupra
bunurilor aparținând Municipiului Iași din cadrul depozitului ecologic de deșeuri
Țuțora și respectiv, menținerea operatorului SC Salubris SA ca acționar unic
Municipiul Iași în limitele contractului de concesiune existent, până în anul 2022. Au
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fost derulate acțiuni de reprezentare a intereselor legitime ale Municipiului Iași în
solidar cu operatorul „in house” SC Salubris SA Iași în relația cu terți implicați. De
asemenea, a fost revizuit Regulamentul de Salubrizare în Municipiului Iași în vederea
conformării la Directivele Europene cu privire la colectarea deșeurilor.
8. A fost asigurată participarea activă la elaborarea strategiei de dezvoltare a
sistemului centralizat de distribuție a agentului termic în vederea eliminării
centralelor termice individuale și implicit a reducerii emisiilor de dioxid în carbon în
atmosferă.
PARCURI ȘI SPAȚII VERZI
Principalul obiectiv al Secției Spații Verzi din cadrul Servicii Publice SA îl constituie
crearea și întreținerea unor zone care să asigure aspectul estetic al orașului, precum
și un climat favorabil vieții și activității cotidiene a locuitorilor. Numărul mediu al
muncitorilor din cadrul secției este de 212, structurat în 9 formații.
Această activitate presupune efectuarea de activități specifice pe tot parcursul anului
și cuprinde:
- Proiectare spații verzi: conceperea de soluții de amenajare a spațiilor verzi în deplină
armonie cu arhitectura zonei (clădiri, monumente, geometrie stradală, unghi de
vizibilitate, vedere aeriană); amenajarea, reamenajarea și întreținerea spațiilor verzi
pe parcursul unui an (plantarea de flori sezoniere, arbori, arbuști, trandafiri, gazon în
parcuri, grădini, scuaruri, păduri publice, aliniamente stradale, esplanade, cimitire,
jardiniere, zone de agrement etc.);
- Operațiuni de întreținere a spațiilor verzi (cosiri, pliviri, udări etc.);
- Producerea materialului dendrofloricol necesar plantărilor (arbori ornamentali, arbuşti
ornamentali, trandafiri și flori sezoniere, anuale, bianuale, perene). Această activitate
se desfășoară permanent în serele din strada Paşcanu și pepiniera din strada Tudor
Neculai;
- Tăieri de formare de arbori și arbuști, tunderea gardurilor vii, doborârea arborilor
uscați sau care prezintă pericol de prăbușire;
- Salubrizare grădini publice, parcuri, cimitire, locuri de agrement, care presupune
măturarea, strângerea deșeurilor, golirea coșurilor stradale, precum și îndepărtarea
zăpezii și a gheții de pe alei în perioada de iarnă.
Municipiul Iași are o suprafață totală cu spaţii verzi de 685 hectare, împărţite astfel:
453 hectare în administrarea Primăriei Iaşi, 127 hectare în întreţinerea Asociaţiilor de
Proprietari şi Locatari și 105 hectare proprietate privată.
Suprafaţa de spaţii verzi întreţinută prin Servicii Publice este de aproximativ 180
hectare, la care se adaugă aproximativ 98 hectare, suprafața ocupată de cimitire. În
funcție de suprafeţele de folosinţă ocupate, acestea se împart după cum urmează:
- suprafaţă cu flori
= 13.899 mp;
- suprafaţă cu trandafiri
= 6.182 mp;
- suprafaţă cu garduri vii
= 64.043 mp;
- suprafaţă cu alei
= 218.175 mp;
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- suprafaţă cu diverse
- suprafaţă cu gazon

= 539.723 mp;
= 1.716.663 mp.

Producţia de flori livrată pentru plantări în oraş în anul 2017 a fost de aproximativ
700.000 bucăți. Producţia de arbori, arbuşti şi trandafiri livrată pentru plantări în oraş
(inclusiv la asociații de proprietari) în anul 2017 a fost de aproximativ 65.000 bucăți.
Pepiniera mai are un dispondibil de material dendrologic pregătit pentru plantările din
primăvara/toamna 2018 de aproximativ 63.000 bucăți. Valoarea producției materialului
dendrofloricol livrat în anul 2017 este de aproximativ 3.855.000 lei.
Activitatea de amenajare, reamenajare și întreţinere a spațiilor verzi se desfăşoară
pe o suprafața totală de aproximativ 284 de hectare, suprafață structurată pe 6
sectoare și 4 echipe de tăieri, fiind deservită în medie de 201 muncitori angajați
permanent. În anul 2017 s-a reamenajat/amenajat (rulouri de gazon și sisteme de
udare prin aspersiune) o suprafață de aproximativ de 45.000 metri pătrați. Lucrări cu
puternic impact asupra aspectului urban și civilizat al orașului au fost făcute în Rond
Agronomie, Parcul Expoziției, Grădina Copou, Rond Triumf, Fundație, Târgu Cucu –
Biserica Bărboi, str. Costache Negri, Casa Dosoftei, str. Palat, Podu Roș (Parcul
„Orășel” – vizavi de Sala Polivalentă, precum și la Poștă), Esplanada Nicolina, Podul
de Piatră - bd. Nicolae Iorga, Piața Voievozilor, Rond Tabacului – str. Sarmisegetuza,
bd. Cantemir, zona Spitalului de Recuperare, Calea Chișinăului, Parc Tătărași Sud și
Cimitirul Evreiesc, valoarea cumulată a acestor intervenții fiind de 8.745.000 lei.
Spații verzi amenajate / reamenajate în anul 2017:

Nr.
Crt.

Locație

1

Parc Expoziției

Suprafața
(metri
pătrați)
18.000

2

Grădina Copou

15.000

Extindere
reamenajare

3

Rond Triumf

232

Reamenajare

4

Parc Bărboi

8.200

Reamenajare

5

Parc Bicaz
(Gulliver)

5500

Reamenajare

6

Rond Târgu
Cucu

1800

Reamenajare

Felul
amenajării
Extindere
reamenajare
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Lucrări

Valoare
(LEI)

Vegetație, sistem 1.800.000
irigare automat,
rulouri gazon
Sistem irigare
1.500.000
automat, rulouri
gazon
Sistem irigare
23.200
automat, rulouri
gazon
Sistem irigare
1.189.000
automat, rulouri
gazon, vegetație,
mobilier urban
Vegetație, sistem 797.500
irigare automat,
rulouri gazon,
mobilier urban
Sistem irigare
261.000
automat, rulouri

7

Str. C. Negri

800

Reamenajare

8

Str. Palat

12.000

Reamenajare

9

Casa Dosoftei

900

Reamenajare

10

Scuar P-ța
Voievozilor

10.000

Reamenajare

11

Rond
Tabacului –
Sarmisegetusa
Esplanada
Nicolina

300

Reamenajare

200

Extindere
reamenajare

13

Bd. N. Iorga

1.100

Reamenajare

14

Bd. Cantemir

1.200

Amenajare

15

Spital
Recuperare

350

Reamenajare

16

Calea
Chișinăului
Parc Tătărași
Sud
(Monument
Evrei)
Cimitirul
Evreiesc
TOTAL

230

Amenajare

23

Amenajare

140

Amenajare

12

17

18

75.975
metri
pătrați

gazon
Sistem irigare
automat, rulouri
gazon, mobilier
urban
Sistem irigare
automat, rulouri
gazon
Sistem irigare
automat, rulouri
gazon, mobilier
urban
Sistem irigare
automat, rulouri
gazon, mobilier
urban
Sistem irigare
automat, rulouri
gazon, vegetație
Sistem irigare
automat, rulouri
gazon
Sistem irigare
automat, rulouri
gazon
Pergole, rulouri
gazon
Sistem irigare
automat, rulouri
gazon
Însămânțare
gazon
Rulouri gazon

Rulouri gazon,
flori

80.000

1.200.000

90.000

1.450.000

30.000

20.000

110.000

120.000
35.000

23.000
2.300

14.000
8.745.000

Anul trecut pe raza Municipiului Iași au fost plantați 1.058 tei. În anul 2017 valoarea
lucrărilor efectuate de secția Spaţii Verzi a fost de 18.411.612 lei.
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De asemenea, alături de Citadin SA și Servicii Publice SA, echipele Servicii Publice
SA au făcut lucrări de reparații și modernizare a scărilor de acces din Tătărași, Târgu
Cucu, Nicolina, CUG, Tătărași, Copou, Păcurari etc., în următoarele amplasamente:
1. Al. T. Neculai bl.1009 spre acesul la scările A și B
2. Șos. Nicolina nr.12 spre bl.937
3. Șos. Nicolina nr.42 spre bl.969
4. Șos. Nicolina nr.30 spre bl.962
5. Șos. Nicolina nr.88, 90, 92 spre bl.1001 sc. A, B, C
6. Șos. Nicolina nr.18 spre bl.947
7. Șos. Nicolina nr.56 spre bl.977B
8. Șos. Nicolina nr.54 spre bl.977A
9. Șos. Nicolina nr.64 spre bl.985A
10. Șos. Nicolina nr.62 spre bl.981A
11. Șos. Nicolina nr.78 spre bl.993C
12. Șos. Nicolina nr.66 spre bl.985B
13. Șos. Nicolina nr.60 spre bl.981
14. Șos. Nicolina nr.84-86 spre bl.999A și bl.999B
15. Șos. Nicolina nr.16 spre bl.939 sc.A
16. Str. Carpați nr.2 spre bl.908
17. Str. Prof. I. Inculeț nr.10 între bl.932-934
18. Șos. Nicolina nr.11-13 în vecinătatea Magazinului „Vascar”
19. Șos. Nicolina nr.5 spre bl.928B
20. Șos. Nicolina nr.60 spre bl.981
21. Șos. Nicolina nr.39-45 spre bl.964, 966, 968
22. Piața Unirii spre Parc Bicaz (Junimea)
23. Starea Civilă
24. Str. Hlincea nr.1 spre bl.984
25. Șos. Nicolina nr.83 spre bl.986B
26. Șos. Nicolina nr.73 spre bl.986A
27. Aleea Rozelor – Complex Rozelor
28. Str. Mihai Vodă nr.106-108 spre str. Moșu
29. Str. Ciurchi spre str. Moșu
30. Str. Carpați nr.14-16 spre bl.912
31. Str. Petre Țuțea nr.2A spre bl.907
32. Bd. N. Iorga la Pasaj Nicolina – fostul Bazar
33. Str. Petre Țuțea nr.9 spre bl.911
34. Str. Petre Țuțea nr.19 spre bl.915
35. Șos. Nicolina nr.25 spre bl.917
36. Str. Răzoarelor nr.2 spre bl.958
37. Str. Răzoarelor nr.4 în dreptul bl. 960 (în parc)
38. Str. Rampei nr.9 spre bl. „Tineretului”
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SALUBRITATEA
Salubris SA a fost înființată conform Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 239/2002,
ca societate comercială cu capital integral al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, în
condiţiile desfiinţării Direcţiei de Salubritate. Prin HCL nr. 27/2003 s-a atribuit în mod
direct serviciul public de salubrizare a Municipiului Iaşi societăţii Salubris, iar prin HCL
nr. 491/2007, gestiunea serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi a fost delegată în
mod direct societăţii comerciale Salubris SA prin contract de concesiune în baza legii
nr. 101/2006.
În ceea ce privește obiectivele generale stabilite pentru anul 2017, acestea au fost
îndeplinite în totalitate - după cum urmează:
- dezvoltarea salubrizării mecanizate a căilor publice;
- îmbunătățirea conștientizării și instruirii populației referitor la colectarea selectivă a
deșeurilor;
- colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor reciclabile (hârtie - carton, plastic,
metale, sticlă, biodeșeuri, lemn, DEEE, deșeuri din construcții) în proporție de minim
25% din cantitatea totală de deșeuri municipale colectate;
- încadrarea costurilor în bugetul alocat și aprobat.
Principalele realizări în anul 2017 sunt reprezentate de:
- îndeplinirea misiunii și obiectivelor generale ale societății;
- creşterea numărului de clienţi;
- realizarea de investiții în infrastructură, de peste de peste 1.100.000 euro;
- finalizarea lucrărilor de construcție a staţiei ITP din str. Aurel Vlaicu, nr. 76;
- dezvoltarea activității Centrului Municipal de Colectare Iași din stradela Grădinari, nr.
26, prin preluarea deșeurilor și de la persoane juridice;
- creșterea suprafeței urbane pe care s-a acționat prin stropire/spălare;
- creșterea veniturilor din exploatare;
- creșterea productivității muncii;
- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale angajaților;
- lipsa accidentelor de muncă mortale și a îmbolnăvirilor profesionale;
- asigurarea unui grad înalt de satisfacţie a clienţilor;
- scăderea numărului de reclamaţii întemeiate;
- derularea a numeroase acțiuni de conștientizare și instruire a populației referitor la
colectarea selectivă a deșeurilor, managementul deșeurilor etc.;
- menținerea certificării sistemului de management integrat calitate – mediu – SSO în
conformitate cu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2007.
Principalii indicatori ai activităţii în anul 2017 sunt:
Indicator
Număr contracte încheiate
pentru populaţie

Anul 2017
6.424 contracte noi
(din total 87.911 contracte existente la 31.12.2017)
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Număr contracte încheiate
pentru agenţi economici

1.213 contracte noi

Număr contracte încheiate
pentru instituţii

1 contract nou

Cantităţi de deşeuri colectate
de Salubris

162.319 to

(din total 6.301 contracte existente la 31.12.2017)

(din total 193 contracte existente la 31.12.2017)

(din care 37.897 to inert, din construcții și demolări)

Suprafaţa măturată manual
şi mecanizat (căi publice)

587.170.372 mp

Suprafaţa spălată şi stropită
(străzi şi trotuare)

25.307.159 mp

Suprafaţa de pe care s-a
curăţat şi transportat zăpada

10.300.000 mp
Deșeuri și ambalaje de hârtie și carton: 89,20 to
Deșeuri și ambalaje de plastic:

Cantităţi de deşeuri colectate
selectiv și valorificate

159,45 to

Deșeuri de metale feroase:

59,00 to

Deșeuri de sticlă:

25,96 to

Deșeuri de lemn:

453,16 to

D.E.E.E.:

44,00 to

Nr. câini fără stăpân
gestionaţi

4.782

Venituri din exploatare

66.468.019 lei

Valoare investiţii

cca. 1.154.545 euro

Productivitatea muncii

7.588 lei/ pers/lună

Numărul de reclamații
întemeiate înregistrate

18

Timpul mediu de răspuns la
adrese/petiţii

11 zile

Salubris SA în colaborare cu Primăria Municipiului Iași și Asociația ECOTIC a
administrat si Centrul Municipal de Colectare Iași din stradela Grădinari nr. 26 –
investiție al cărei scop este creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor
reciclabile în Iași și suplimentare a soluțiilor de debarasare a deșeurilor reciclabile,
obiectelor refolosibile și deșeurilor periculoase din gospodărie.
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În 2017 la CMCI a fost înregistrată o cantitate de 124.000 kg deșeuri reciclabile de tip
PET, plastic, hârtie/carton, sticlă, lemn, textile, inert, biodeșeuri, DEEE (depuse de
cetățeni).
Principalele măsuri pentru dezvoltarea/îmbunătăţirea activităţii în 2017 au fost
investiţiile, dintre care menţionăm următoarele :
- 3.500 europubele 240 litri + 500 eurocontainere 1,1 mc (897.000 lei);
- 2 autoutilitare multifuncționale cu echipament vara/iarnă (1.016.000 lei);
- 2 autoutilitare multifuncționale pentru curățat/măturat trotuare (590.000 lei);
- 1 încărcător frontal (260.800 lei);
- 10 motocultoare cu lamă și turbină zăpadă (103.900 lei);
- 1 container modular vestiar garaj Aurel Vlaicu (60.000 lei);
- 7 containere pentru garare aspiratoare electrice (69.900 lei);
- modernizare puncte gospodărești (60.000 lei);
- execuție 50 containere metalice 4 mc (142.900 lei);
- lucrări amenajare rampă spălare garaj Aurel Vlaicu (56.000 lei);
- tehnică de calcul, periferice IT și software (71.465 lei);
- lucrări de extindere a rețelei de iluminat Depozit conform Țuțora (37.600 lei);
- dotări Adăpost animale Tomești: 300 cuști câini (37.400 lei).
Pentru o parte din investițiile demarate în cursul anului 2017 livrarea produselor se va
finaliza în primul trimestru al acestui an:
- 1 autobasculantă10 t (380.000 lei);
- 1 autostropitoare/cisternă 8.000 litri (389.900 lei);
- 1 autocontainer pentru transport containere 4 mc (365.000 lei);
- 1 autovidanjă cu platformă module stradale (227.400 lei);
1
autovehicul
special
cu
hook-lift
(545.900
lei).
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CAPITOLUL VII
ASISTENŢA SOCIALĂ
Pe parcursul anului 2017, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă
Comunitară, a asigurat servicii sociale de calitate pentru ieşenii care au avut nevoie
de sprijin.
Direcţia de Asistenţă Comunitară (DAC) Iaşi este o instituţie publică ce are ca obiect
principal de activitate înfăptuirea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială pentru
protejarea persoanelor care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică
sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile
capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE CATEGORII DE BENEFICIARI
COPII
Centrul de zi „Prichindel” a oferit copiilor cu vârste cuprinse între 6 luni şi 3 ani
educaţie timpurie, activităţi educative, a asigurat hrană şi program de odihnă. Echipa
multidisciplinară formată din 10 specialişti a consiliat părinţii, a evaluat psiho - social
familia copilului ocrotit în centru și a întocmit anchete sociale şi planuri de servicii
pentru aceste familii defavorizate. Au beneficiat de serviciile centrului un număr de 44
de copii şi familiile acestora.
Centrul DIFAIN, prin numeroasele activități organizate, a asigurat alternative pentru
diminuarea și înlăturarea efectelor negative la 16 copii cu părinții plecați la muncă în
străinătate.
Au fost organizate acțiuni sociale pentru copii din familii vulnerabile: 500 de pachete
cu rechizite și dulciuri, la începutul anului școlar, în cadrul acțiunii „Copii de nota 10”;
1000 de pachete cu produse alimentare și dulciuri, în cadrul acțiunii „Implică-te, şi tu
poţi fi Moş Crăciun!”.
Alte servicii sociale:
1. Curatele speciale necesare la notariat la încheierea unor acte – 130 curatele;
2. Servicii de consiliere, informare şi intervenţie primară – 634 copii;
3. Anchete sociale pentru încadrare în grad de handicap – 1.212 anchete;
4. Anchete sociale privind acordarea de „bani pentru calculator”, precum şi acordarea
bursei „bani pentru liceu” – 44 beneficiari;
5. Planuri de servicii pentru prevenirea separării copilului de familie – 235 planuri;
6. Servicii medicale primare asigurate de cabinetele medicale şcolare:
- 87.891 consultaţii;
- 70.516 tratamente;
7. Obţinerea certificatelor de naştere, handicap, pensie urmaş – 125 copii;
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8. Consiliere, informare şi intervenţie primară pentru copii proveniţi din familii cu risc
social (mediere post divorţ, cazuri de prevenire separare de familie) - 634 cazuri aflate
în monitorizare.
Beneficii, facilităţi, gratuităţi
1. Alocaţii de stat – 6.886 copii;
2. Alocaţia de stat pentru copilul cu handicap - 904 copii;
3. Indemnizaţia pentru creştere copil – 4.594 copii;
4. Alocaţia de susţinere a familiei - aproximativ 655 copii – 280 dosare;
5. Gratuitate lapte praf – 1.816 beneficiari;
6. Stimulentul educaţional – Tichete de grădiniţă - 893 tichete valorice acordate.
Ajutoare sociale
1. Ajutoare de urgenţă în bani sau natură – 1.300 copii:
- 500 elevi beneficiari de rechizite şcolare;
- 800 de copii – ajutoare în natură de Crăciun;
2. Burse sociale acordate copiilor cu rezultate excepţionale la învăţătură - 24 burse.
Donaţii şi sponsorizări atrase
1. Super Food Company S.R.L. – produse alimentare şi de îngrijire personală;
2. Sectorul Social Filantropic Diaconia - Mitropolia Moldovei şi Bucovinei Iaşi – dulciuri
şi ceaiuri;
3. Humana - jucării (25 bucăţi), cârlige punguţe (25 bucăți), termometre (25 bucăți);
4. Asociația „Aproape de Oameni” Iaşi – 1 maşină de spălat automată.
5. Televiziunea Iași TV Life – dulciuri, fructe, jucării.
STUDENŢI
Servicii sociale
1. Servicii medicale primare asigurate de cabinetele medicale universitare
- 22.279 consultaţii;
- 3.538 tratamente;
2. Îndrumarea studenţilor în efectuarea practicii de specialitate – 26 studenţi;
3. Anchete sociale pentru burse studenţi: 19 cazuri.
TINERI PROVENIŢI DIN CENTRELE DE PLASAMENT
În Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională „Bucuria”, 32 de tineri din centrele de
plasament au beneficiat de cazare în camere personalizate, în sistem rezidenţial.
Alte servicii sociale
1. Anchete sociale pentru tinerii care doresc integrarea în regim rezidenţial – 15
anchete;
2. Evaluarea/reevaluarea nevoilor tinerilor aflaţi în regim rezidenţial – 55 evaluări;
3. Planuri de intervenţie individualizată - 48 planuri;
4. Servicii medicale primare – 15 beneficiari.
PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
Prin Centrul de zi pentru Persoane cu Deficienţe de Auz şi Vorbire „Sfântul Prooroc
Zaharia”, 182 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere și asistență socială
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primară, terapie ocupațională, activități cultural-educative și de petrecere a timpului
liber, servicii de recuperare, kinetoterapie, servicii de traducere în limbaj mimicogestual pentru toate activitățile și evenimentele organizate, prin intermediul unui
interpret autorizat.
Alte servicii sociale
1. Anchete sociale realizate în vederea încadrării în grad de handicap – 5.127
anchete:
- 3.915 anchete pentru adulţi;
- 1.212 anchete pentru copii.
2. Curatele speciale pentru bolnavi – 108 cazuri şi 49 autorizări tutori pentru
reprezentarea ocrotiţilor;
3. Servicii de consiliere și asistență socială primară – 182 de beneficiari;
4. Planuri individualizate de intervenţie – 339 planuri;
5. Evaluări/reevaluări beneficiari – 331 evaluări;
6. Servicii de terapie, recuperare, kinetoterapie:
- masaj terapeutic, kinetoterapie) – 21 beneficiari (151 de prezenţe/an);
- acces la sala de sport, aerobic cu instructor – 51 beneficiari (203 prezenţe/an);
- terapii de reabilitare socială – 89 beneficiari (1096 prezenţe/an).
7. Servicii de găzduire în adăposturile de noapte ale municipalităţii – 14 de persoane;
8. Servicii de asigurare hrană prin Cantina de ajutor social – 18 beneficiari.
Beneficii, facilităţi, gratuităţi
1. Indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav – 1.307 beneficiari:
- 250 copii;
- 1.057 adulţi.
2. Salarii acordate asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav – 732
beneficiari;
3. Gratuitate pe mijloacele de transport în comun – 5.988 persoane;
Ajutoare sociale: 5 beneficiari (ajutoare de urgență în bani).
FAMILII ŞI PERSOANE SINGURE AFLATE ÎN DIFICULTATE
În Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii Aflaţi în Dificultate au fost cazate 30 de
familii monoparentale (30 mame şi 64 de copii) și au fost oferite servicii psiho sociale, educaţionale: consiliere psihologică pentru depăşirea traumelor, suport
emoţional şi dezvoltare personală, consiliere psihologică în situaţiile de criză,
monitorizarea familiilor monoparentale după decazarea din centru, precum și îngrijirea
și supravegherea copiilor de către educatori în absenţa mamelor.
Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C. A. Rosetti” a oferit
găzduire temporară, consiliere psihologică, consiliere juridică, consiliere în găsirea
unui loc de muncă, consiliere medicală, hrană prin Cantina de Ajutor Social, pentru
390 persoane fără adăpost de pe raza Municipiului Iaşi.
Servicii sociale
1. Anchete sociale solicitate de instanţa de judecată/tribunal în vederea încredinţării
minorului în procesul de divorţ, tăgada paternităţii, scutire timbru judiciar la cererea
instanţei de judecată - 891 anchete;
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2. Anchete sociale efectuate persoanelor internate în spitale/maternităţi – 68 anchete;
3. Anchete sociale efectuate la solicitarea Poliţiei – 44 cazuri;
4. Monitorizarea programului de vizită minori – 31 cazuri;
5. Monitorizarea pers. condamnate la efectuarea orelor de muncă în folosul
comunităţii – 36 persoane;
6. Anchete sociale pentru familiile persoanelor aflate în custodia Penitenciarului – 48
cazuri;
7. Anchete sociale şi răspunsuri pentru diferite alte situaţii (solicitări sprijin sau
informaţii, condiţii de acordare a unor servicii/prestaţii sociale, anchete necesare la
dosarele de contracte de muncă) – 293 cazuri;
8. Anchete sociale pentru familiile care au solicitat desfacerea căsătoriei prin notariat
– 225 cazuri;
9. Anchete sociale pentru familiile persoanelor ocrotite în Centrele de îngrijire şi
asistenţă/unităţile medico - sociale – 161 cazuri;
10. Servicii de asigurare hrană prin Cantina de ajutor social:
– 38 familii;
– 95 persoane singure.
Beneficii, facilităţi, gratuităţi
1. Alocația de susţinere a familiei – 549 familii;
2. Venitul minim garantat:
- 131 de familii;
- 252 persoane singure;
- 200 şomeri.
3. Ajutoare de încălzire a locuinţei:
- 591 familii;
- 2.225 persoane singure.
Ajutoare sociale în bani
– 45 familii;
– 41 persoane singure.
VICTIME ALE VIOLENŢEI
Centrul de servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie a oferit servicii de
găzduire, asistenţă psihologică și activităţi recreative pentru 35 de beneficiari (13
adulți și 22 copii). Servicii de cazare, asistenţă psiho - sociale și activităţi recreative au
fost acordate și prin Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii Aflaţi în Dificultate
(Fundaţia Hecuba) altor 8 mame şi 12 copii.
Alte servicii sociale
1. Consiliere psihologică – 37 de şedinţe;
2. Consiliere vocaţională a mamelor pentru integrare sau reintegrare profesională – 53
beneficiare;
3. Educaţie parentală pentru îmbunătăţirii deprinderilor parentale şi de relaţionare cu
copiii – 63 de beneficiari;
4. Consiliere în vederea îmbunătăţirii relaţiilor mamă - copil în situaţii de criză – 39
beneficiare.
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PERSOANE VÂRSTNICE
Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Vovidenia” a menținut grupul țintă stabilit în
faza de proiect de 150 de beneficiari și 7 cluburi pentru pensionari, în care activează
750 de beneficiari.
Servicii sociale
1. Anchete sociale pentru instituţionalizarea în centre rezidenţiale - 126 anchete;
2. Asistenţă juridică - contracte de întreţinere notarială - 14 asistări la notariatul public;
3. Evaluări/reevaluări ale beneficiarilor - 109 evaluări/453 reevaluări;
3. Servicii rezidenţiale acordate de:
- Căminul de pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” - 184 beneficiari;
- Căminul de Bătrâni „Sf. Constantin şi Elena” - 132 beneficiari;
4. Servicii de găzduire în adăposturile de noapte - 4 persoane;
5. Servicii de asigurare hrană prin Cantina de ajutor social - 9 pensionari.
Beneficii, facilităţi, gratuităţi
Gratuitate pe mijloacele de transport în comun - 41.412 pensionari;
Ajutoare sociale
1. Ajutoare de urgenţă în bani - 36 beneficiari;
2. Ajutoare sociale (tichete sociale), prilejuite de Sărbători Pascale 2017 – 5.764
beneficiari.
MONITORIZAREA FINANȚĂRILOR EUROPENE
Sustenabilitate proiect „VAST – Vulnerabil, dar activ social ca tine”, finanţat prin
POSDRU 20007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul
major de intervenţie 6.1- „Dezvoltarea economiei sociale”.
Au fost monitorizate cele 3 structuri de economie socială create prin proiect în
Municipiul Iaşi care în anul 2017 s-au autofinanţat:
1. Spălătoria socială - Social Clean Dac SRL;
2. Multiplicare documente - Social Copy Center Dac SRL;
3. Servicii de catering - Catering Social Dac SRL.
Au fost monitorizate 3 proiecte: „Cooperare transfrontalieră pentru prevenirea traficului
de fiinţe umane”, „Prevenirea crizei vârstei a treia în România și Republica Moldova”,
„Combaterea exploatării prin muncă a copiilor din România şi Republica Moldova”,
finanţate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ro-U-RM 2007- 2013.
CENTRE SOCIALE
1. Centrul DIFAIN pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
2. Centrul de Zi „Prichindel”;
3. Centrul de Servicii pentru Mame și Copii „Hecuba”;
4. Centrul Rezidențial pentru Mame și Copii Aflați în Dificultate;
5. Centrul de Servicii Integrate Pentru Victimile Violenţei în Familie;
6. Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţională „Bucuria”;
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7. Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Vovidenia”;
8. Centrul de Zi pentru Persoane cu Deficienţe de Auz şi Vorbire „Sf. Prooroc
Zaharia”;
9. Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C. A. Rosetti”.
ACTIVITĂȚI SOCIALE
1. Festivalul Internațional al Moldovei la Șah, 31 martie - 2 aprilie
Direcția de Asistență Comunitară Iași și Asociația Județeană de Șah au organizat un
concurs de șah la Clubul pentru Pensionari „Mircea cel Bătrân”.
2. Tichete sociale valorice acordate cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști - ediția
a XII-a
Cu ocazia sărbătorilor pascale, 5.764 de beneficiari, cu pensii cumulate până la
valoarea de 615 lei, au primit ajutoare sub formă de carnete cu tichete sociale valorice
(70 lei/carnet).
3. Tichete sociale valorice acordate cu ocazia Zilei Europei, Independenței și a
sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial
În perioada 8 - 9 mai, inspectorii DAC au distribuit carnete cu tichete sociale valorice
(70 lei/carnet), la domiciliul a 76 de veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial, cu
venituri până în 2.000 lei.
4. Cupa verii la rummy - ediția I, 30 iunie
Pentru 64 de beneficiari ai Centrului de zi „Vovidenia” și ai cluburilor de pensionari din
structura DAC a fost organizat un concurs de rummy. Au fost acordate și cu premii.
5. Susținerea persoanelor vulnerabile, cu risc major de îmbolnăvire, în perioada
de avertizare caniculară (lunile iunie, iulie și august)
În urma avertizărilor meteorologice de cod portocaliu de caniculă, emise de către
Administrația Națională de Meteorologie, a fost pus în aplicare un plan de măsuri
specifice domeniului asistenței sociale, destinate unor categorii de persoane
defavorizate, cu risc major de îmbolnăvire:
- au fost identificate şi monitorizate persoanele defavorizate care puteau fi afectate
sever pe perioada de avertizare caniculară. În evidenţele Direcţiei de Asistenţă
Comunitară Iaşi, în categoria menţionată au fost incluse: persoanele vârstnice singure
şi/sau nedeplasabile, persoanele cu dizabilităţi, bolnavii cronici sau cu boli incurabile,
persoane fără locuinţă/fără adăpost, persoane asistate prin unităţile sociale aflate în
subordinea DAC etc.;
- s-a deschis o linie telefonică pentru preluarea, în regim de urgenţă, a sesizărilor:
0332/440.647, disponibilă în intervalul 9.00 – 16.00, zilnic, în perioada caniculară, cu
avertizare de cod galben, portocaliu sau roşu;
- s-au achiziţionat produse necesare pentru suportarea temperaturilor extrem de
ridicate: apă minerală, fructe etc. Distribuirea către persoanele defavorizate aflate în
evidenţa DAC s-a făcut la domiciliul beneficiarului;
- s-a oferit sprijin în achiziţionarea alimentelor de bază, în funcţie de solicitarea
înregistrată prin linia telefonică de urgenţă, plata produselor fiind suportată de
beneficiar.
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Au fost monitorizate 1.500 persoane.
6. „Copii de nota 10” - ediția a VIII-a, 9 septembrie
La începutul anului școlar 2017 - 2018, pentru copiii familiilor ieșene defavorizate din
clasele 0 – IV, au fost distribuite 500 de pachete cu rechizite și dulciuri, cu valoarea de
125 lei/pachet.
7. „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” - ediția a II-a, 1 octombrie
Cu ocazia „Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice” s-a organizat o serie de
evenimente dedicate celebrării a 500 de persoane, beneficiare ale măsurilor de
asistență socială. În Parcul Expoziţiei a avut loc un spectacol de muzică populară şi
de romanţe, susţinut de artiştii Ştefan Pintilie şi Paul Neamţu. Scopul acțiunii a fost
creșterea calității vieții și îmbătrânirea activă corelată cu solidaritatea între generații.
Invitații au participat la o tombolă cu obiecte donate de către angajații DAC și s-au
acordat trei premii speciale:
- premiul I - o excursie pentru 2 persoane la Durău, cină romantică la Restaurantul
„Bolta Rece”, un tort oferit de Cofetăria „Marabu”;
- premiul II - produse cosmetice, o invitație la opera pentru 2 persoane, un tort oferit
de Cofetăria „Marabu”;
- premiul III - un tort oferit de cofetăria „Ando Fantezia”.
8. „Seniorii Anului 2017” - concurs de tradiţii, abilitate şi maturitate, 28
noiembrie
Pentru persoanele vârstnice care sunt beneficiare ale Centrului de Zi „Vovidenia” și
pentru cele asistate din cadrul căminelor de pensionari, DAC a organizat evenimentul
„Seniorii anului 2017”, un concurs de tradiții, abilitate și maturitate, la Casa de Cultură
a Studenților.
Acțiunea cultural - socială a cuprins un concurs cu trei probe, fiecare pereche
participând la testul portului popular, cel de dans (vals, tango, populară) şi cel de
cultură generală. La final a avut loc un spectacol susținut de Ansamblul folcloric
„Doina Carpaţilor”, soliștii de muzică populară Cristinel Gorovei, George Hârtopanu,
Florentina Vezeteu și Agenţia de modeling „Kasta Morrely”. Cei aproximativ 500 de
participanți au primit cadouri, iar câștigătorii au fost premiați. Cu această ocazie,
comunitatea ieșeană a avut prilejul de a aduce un omagiu celor 500 de persoane
vârstnice participante pentru eforturile depuse în realizarea edificiilor economice,
culturale și sociale din Municipiul Iași.
9. „Implică-te, şi tu poţi fi Moş Crăciun!” - ediția a VII-a, 17 decembrie
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, la Sala Sporturilor, Primăria Municipiului Iaşi și Iaşi
TV Life au organizat evenimentul „Implică-te, şi tu poţi fi Moş Crăciun!”. Manifestarea
a fost dedicată copiilor proveniţi din familii vulnerabile, aflate în monitorizarea Direcției
de Asistență Comunitară, dar și a fundațiilor: „Solidaritate şi Speranţă”, „Star of Hope”,
„Bethany”, „Salvaţi Copiii”, „Alături de voi” și Asociaţia „Surâsul Albastru”. În cadrul
acestei acțiuni 1.000 de copii au primit ajutoare de urgenţă în natură, constând în
produse alimentare și dulciuri. Fiecare pachet a avut o valoare de 120 de lei.
10. „Donează pentru un zâmbet!” - ediția a VI-a
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În perioada 4 - 22 decembrie, Primăria Municipiului Iaşi prin Direcţia de Asistenţă
Comunitară, în parteneriat cu Fundaţia „Star of Hope”, a derulat o campanie pentru
sensibilizarea comunităţii ieşene în a dona alimente neperisabile şi materiale de
curăţenie, destinate persoanelor singure, persoanelor vârstnice şi familiilor vulnerabile
din punct de vedere social de pe raza Municipiului Iaşi. Au fost distribuite pachete
consistente la 40 de persoane vârstnice sau cu nevoi speciale care nu se puteau
deplasa sau se deplasau cu dificultate.
11. Asigurarea unei mese calde, cu prilejul Sărbătorilor de iarnă
Beneficiarii Centrului Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C. A. Rosetti”
au susţinut un spectacol de colinde şi urături la Cantina de Ajutor Social şi au primit o
masă caldă şi câte un pachet cu produse alimentare din partea Primăriei Municipiului
Iaşi.
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CAPITOLUL VII
ORDINEA ȘI SIGURANȚA PUBLICĂ. EVIDENȚA
POPULAȚIEI
SIGURANȚA PUBLICĂ
Consolidată ca forţă de ordine şi linişte publică, ale cărei acţiuni au efect direct asupra
gradului de asigurare a ordinii şi liniştii publice, Poliția Locală Iași a avut ca prioritate
implicarea activă în viaţa cetăţenilor, asigurarea unui serviciu public de calitate în
interesul comunitătii locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea
Poliţiei Locale şi a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2011 – Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare a Poliţiei Locale. Un rol important în realizarea atribuţiilor de serviciu,
pe linia asigurării ordinii şi liniştii publice în zonele de responsabilitate, l-au avut
raporturile de cooperare stabilite de Poliţia Locală Iaşi, cu celelalte instituţii ale statului
– Poliţia Română, Jandarmeria Română, cu instituţiile administraţiei publice locale şi
centrale – Primăria Iaşi şi direcţiile subordonate, Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,
Consiliul Judeţean Iaşi.
Managementul resurselor financiare
În anul 2017 Poliţiei Locale Iaşi i-a fost alocat pentru anul 2017 un buget de venituri şi
cheltuieli în valoare de 22.223.000 lei, din care 21.623.000 lei pentru secţiunea de
funcţionare și 600.000 lei pentru cea de dezvoltare, în creștere cu aproape 40% față
de 2016. Din resursele financiare alocate pentru cheltuielile de capital au fost
efectuate plăţi pentru leasing-uri financiare în derulare, stații de emisie-recepție,
sistem de avertizare acustic și luminos, extindere sistem de supraveghere stradal,
sistem monitorizare video sediu, sistem înregistrare audio - video, autoutilitară pentru
transportul cabalinelor, doi cai, softuri și licențe și sistem gestiune documente.
Activitatea serviciilor operative
În anul 2017, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului (H.C.L.M.) Iași nr. 196 din
15.07.2016, Poliția Locală Iași a fost reorganizată, astfel că noua structură operativă
este împărțită în 6 Servicii de Ordine Publică – a căror zonă de responsabilitate
corespunde cu cea a secțiilor de poliție: Serviciul Siguranța Circulației, Birou
Intervenții, Birou Pază, Control Acces, Transport Valori și Birou Dispecerat.
Activitatea contravențională
În anul 2017 polițiștii locali au întocmit 30.231 procese-verbale, cu 4.562 mai multe
față de anul 2016. Din numărul total, 19.406 au fost amenzi, iar 10.825 avertismente.
- Total contravenţii
= 30.231
- Din care, Legea nr. 61/1991 mod.
= 5.103
- Legea nr. 12/1990
= 1.484
- Legea nr. 38/2003
= 115
- Legea nr. 50/1991
= 77
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- O.U.G. nr. 195/2002
= 14.636
- O.G. nr. 97/2005
= 1.414
- O.G. nr. 99/2000
= 849
- H.C.L.M. Iaşi
= 6.553
Valoarea sancţiunilor aplicate a fost de 5.807.336 lei, cu 810.213 lei mai mare față de
anul 2016. Din totalul de 19.406 amenzi au fost trimise pentru luare în debit către
Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași 8.201 procese-verbale, iar
către alte primării și direcții de finanțe publice locale 9.185 procese-verbale.
Infracționalitate
La capitolul Infracționalitate, pe parcursul anului 2017 au fost depistate un număr de
68 de fapte de natură penală, iar persoanele implicate în aceste fapte au fost predate
organelor de poliţie, pentru continuarea cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale.
Petiții
La sediul Poliției Locale Iași au fost primite și înregistrate 9.285 adrese, din care 6.034
au fost plângeri, sesizări și reclamații de la persoane fizice și juridice, iar restul de
3.251 au fost adrese înaintate către serviciile Financiar Contabilitate, Resurse Umane,
Administrativ și Juridic. În urma activităților specifice desfășurate de către polițiștii
locali au fost identificate probleme administrative, fapt pentru care au fost trimise un
număr de 1.875 informări către instituțiile abilitate în vederea soluționării acestora.
Serviciile de Ordine Publică
Polițiștii locali au asigurat ordinea şi liniştea publică pe raza secțiilor, ocazie cu care
au aplicat 18.492 de sancțiuni contravenționale, din care 4.618 pe Legea nr. 61/1991,
5.768 pe H.C.L.M. Iași, iar 4.417 pe O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice. Valoarea sancţiunilor aplicate a fost de 3.107.528 lei.
Serviciul Siguranța Circulației
În perioada analizată au fost constatate şi aplicate un număr de 10.999 contravenţii,
din care 5.148 au fost sancţiuni cu amendă, iar 5.851 sancţiuni cu avertisment,
însumând o valoare totală de 1.699.333lei, după cum urmează:
➢ Legea 61/1991 = 83
➢ Legea 38/2003 = 73
➢ Legea 235/2004 = 1
➢ Legea 349/2002 = 1
➢ Legea 448/2006 = 133
➢ H.C.L.M. 172/2002 = 336
➢ H.C.L.M. 153/2010 = 20
➢ H.C.L.M. 365/2006 = 10
➢ H.C.L.M. 198/2000= 67
➢ H.C.L.M. 125/2014 = 63
➢ O.U.G. 195/2002 = 10.212, aplicându-se aproximativ 25.000 puncte de
penalizare
Respectarea normelor rutiere
S-a acţionat permanent în vederea respectării normelor rutiere, conform OUG
195/2002, ocazie cu care au fost aplicate, în perioada analizată un număr de 10.212
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sancţiuni contravenţionale, sancţiuni aplicate atât pentru abaterile statice: oprire staţionare, parcare, accesul interzis pe anumite sectoare de drum, cât şi pentru
traversarea prin loc nepermis.
- Oprire neregulamentară = 5.218
- Staţionare neregulamentară = 3.731
- Accesul interzis = 1.267
- Traversare neregulamentară = 261
- Alte fapte = 266
Activitatea de ridicare/blocare autovehicule staţionate neregulamentar,
identificare autoturisme abandonate şi educaţie rutieră în unităţile de
învăţământ
În perioada analizată poliţiştii locali din cadrul Biroului Reglementare Siguranţă
Rutieră, cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Servicii Publice, au acționat conform
H.C.L.M. 246/2005 pentru blocarea roţilor autovehiculelor depistate staţionate, parcate
neregulamentar pe alei pietonale, trotuare, spaţii verzi, fiind blocate un număr de
1.896 autovehicule. Totodată, din luna octombrie a fost reluată activitatea de ridicare
fiind ridicate 740 autovehicule staţionate neregulamentar conform O.U.G. 195/2002.
Conform H.C.L.M. 283/2015, au fost mutate 987 autoturisme, în diferite ocazii:
manifestări socio - culturale sau religioase, activităţi de asfaltare - frezare, toaletare
arbori, avarii ale reţelelor de apă, electricitate.
Biroul Intervenție
În cadrul Biroului şi-au desfăşurat activitatea 18 polițiști locali care:
- au întocmit 662 procese verbale, însumând o valoare totală de 99.194 lei, pentru
fapte care țin de tulburarea ordinii şi liniştii publice; consumul de băuturi alcoolice pe
domeniul public; apelarea la mila publicului; provocarea de scandal în locuri publice;
proferarea de injurii şi amenințări cu acte de violenţă etc.;
- au depistat, reţinut şi predat organelor în drept pentru continuarea cercetărilor 17
persoane suspecte;
- au intervenit, în timp util, la aplanarea a 421 conflicte;
- au participat la 316 măsuri de ordine;
- au răspuns la peste 63 mesaje de alarmă ale obiectivelor monitorizate prin
dispeceratul Poliţiei Locale;
- au rezolvat 53 petiții din partea cetățenilor, înregistrate la secretariatul unităţii și 319
sesizări transmise prin dispeceratul unităţii.
Paza obiectivelor
Polițiștii locali din cadrul biroului asigură paza mai multor obiective şi bunuri de interes
public local din zona de competenţă, aflate în administrarea Consiliului Local,
respectiv: Primăria Municipiului Iași, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice
Locale, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, Stadionul „Emil Alexandrescu”,
sediul Poliției Locale, căminele sociale și Muzeul Municipal.
Serviciului Dispecerat
În anul 2017 s-au primit 7.155 de sesizări telefonice și 134 sesizări scrise primite de la
persoane fizice și juridice. Cele mai frecvente situaţii sesizate de cetăţeni au fost
privind încălcarea normelor de convieţuiere socială, ocuparea fără drept a locurilor de
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parcare închiriate la Primăria Municipiului Iaşi, gospodărirea şi menţinerea curăţeniei
pe raza Municipiului Iaşi, interzicerea staţionării mijloacelor de transport bunuri sau
persoane, circulaţia rutieră, activităţile comerciale ilicite ș.a.
Intervenţii la obiectivele monitorizate
Polițiștii locali au efectuat 181 intervenţii la obiectivele monitorizate. Dispeceratul
funcționează într-un spaţiu nou amenajat, modernizat, lucrătorii biroului având în
atenție monitoarele cu imaginile transmise de cele 130 camere video stradale
funcționale, din totalul de 146 amplasate pe raza Municipiului Iași.
Compartimentul de Management al Traficului
În perioada analizată au fost efectuate 420 de solicitări de punere la dispoziție a
imaginilor, cu 168 mai multe ca în anul 2016.
Control Urbanism. Afișaj Stradal
Activitatea serviciului a fost asigurată în anul 2017 de 9 polițiști locali, responsabili de
8 zone ale municipiului. Anul trecut au fost încheiate 78 procese verbale de constatare
și sancționare a contravențiilor, acestea totalizând un cuantum al amenzilor de
385.500 lei. Totodată, au fost încheiate 2.522 notificări și înștiințări. Dintre acestea 71
procese verbale au fost întocmite pentru lipsă autorizație de construire, fiind aplicată
măsura de sistare a lucrărilor în 24 din cazuri. Au fost constatate 22 fapte de natură
penală constând în lucrări de construire neautorizate în zona protejată istoric (6
cazuri), continuarea de lucrări în urma măsurii de sistare și lucrări de construire
neautorizate de branșamente și racorduri la rețele de utilități. În toate cazurile s-a
întocmit documentația necesară în vederea sesizării organelor de urmărire penală
pentru continuarea cercetărilor.
În perioada analizată au fost înregistrate în evidențele serviciului 1.790 sesizări și
petiții venite de la cetățeni. Activitatea de demolare a construcțiilor care nu au
respectat prevederile legale în vigoare a totalizat un număr de 120 amplasamente
dezafectate, în urma întocmirii a 13 Dispoziții Administrative. De asemenea, au fost
întreprinse 3.154 verificări privind respectarea normelor privind disciplina în
construcții. Activitatea de recepționare a lucrărilor de construire finalizate pe raza
administrativă a Municipiului Iași s-a concretizat prin întocmirea a 489 procese verbale
de recepție la terminarea lucrărilor.
RESPECTAREA REGULILOR PENTRU DESFĂȘURAREA UNUI COMERȚ
CIVILIZAT ȘI MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE A MICILOR
ÎNTREPRINZĂTORI
Organizarea, coordonarea, îndrumarea activităţii privind comerţul de produse şi
servicii de piaţă de pe raza Municipiului Iaşi, în competenţa Biroului Avize Mici
Întreprinzători, cuprinde:
- autorizarea comerţului în zone publice: bazar, târguri, obor, pieţe agroalimentare,
module/tonete capsulate omologate, terase sezoniere, comercianţi flori; autorizarea
comerțului de produse și servicii de piață pe raza Municipiului Iași;
- servicii de asistenţă şi reprezentare a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor
individuale şi întreprinderilor familiale în cadrul procedurilor de înregistrare în registrul
comerţului şi de autorizare a funcţionării lor.
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În anul 2017 au fost primite 5.634 cereri, din care acte emise:
- autorizaţii de funcţionare pentru desfășurarea activității de alimentație publică și viza
anuală a acestora 290
- autorizaţii de funcţionare pentru comerț produse și alte servicii de piață și viza anuală
a acestora 1.987
- avize de principiu pentru autorizare agenţi economici
73
- avize de principiu pentru comerţ în pieţele agroalimentare ale Municipiului Iaşi, în
bazar, talcioc, târguri şi obor
399
- avize de principiu pentru comercializare mărţişoare şi pentru alte evenimente 354
- avize de principiu pentru amplasare parcuri de distracţii
5
- contracte de folosinţă teren şi acte adiţionale pentru module/terase/frigidere/frigidere
sezoniere/rulote
827
- acorduri de funcţionare pentru organizare focuri de artificii 2
- notificări de lichidare/soldare
112
- solicitări supuse dezbaterii Comisiei de analiză a situației amplasamentelor
temporare pe locuri publice și a funcționarii agenților economici pe raza Municipiului
Iași 591
Pentru 983 de dosare care nu îndeplineau condiţiile legale, din punct de vedere al
existenţei documentelor necesare sau al valabilităţii acestora s-au întocmit adrese de
răspuns în termenul legal prevăzut de legislaţia în vigoare. De asemenea, au fost
rezolvate 11 sesizări şi reclamaţii.
Situația comparativă module 2016 – 2017:
ANUL 2016

2017

NR. MODULE/TIP
Module carte - presă

138

116

Module tip II

374

352

TOTAL

512

468

Situația structurilor de vânzare pe cartiere 2017:

Cartiere

Module

Chioșcuri

Păcurari - Canta

18

15

Dacia - Alexandru cel Bun - Mircea
cel Bătrân - Galata

152

35

Nicolina - Frumoasa - CUG

45

19
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Podu Roș - Socola - Bucium Bularga - Zona Industrială

96

24

Tătărași - Aviației - Tudor
Vladimirescu

101

25

Copou - Sărăriei

16

9

Centru - Gară

40

43

TOTAL

468
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SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR
În urma a peste 1.000 verificări de specialitate/acțiuni de control au fost încheiate 778
de procese verbale de contravenţie, valoarea sancţiunilor aplicate fiind de 916.690 lei
(în medie 152.781 lei/funcționar). Sumele provenind din amenzile aplicate se
constituie în întregime ca venituri ale bugetului local. Din totalul proceselor verbale au
fost încasate 60%. Valoarea încasărilor se ridică la suma de 411.672 de lei – amenzi
plătite în termen de 48 de ore (jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege), iar
peste termenul menționat: 8% au fost contestate și 32% au fost trimise spre executare
silită.
Gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în Municipiul Iaşi
În urma controalelor realizate s-au aplicat 517 de sancţiuni în sumă de 368.890 de lei,
împărţite pe categorii astfel:
- 273 pentru lipsa/nerespectarea prevederilor contractelor de folosinţă a terenului, în
sumă de 195.240 de lei;
- 169 pentru contravenţii privind nerespectarea obligaţiilor de salubrizare a terenurilor
și imobilelor, neluarea măsurilor de conservare a monumentelor istorice, lipsa
contractelor de salubritate - în sumă de 82.740 lei (în prealabil au fost emise 431 de
somaţii);
- 29 pentru nerefacerea în termen ori conform unor tehnologii agreate a domeniului
public afectat de lucrări la reţelele de utilităţi îngropate - în sumă de 52.950 lei (în
prealabil au fost emise 65 de somaţii pentru refacerea domeniului public afectat de
lucrări de intervenţie la reţelele de utilităţi);
- 46 de amenzi pentru deţinătorii de autovehicule abandonate, avariate ori de tonaj
mare şi care au refuzat să le ridice de pe domeniul public ori pentru utilizarea
neautorizată de însemne taxi, în sumă de 37.960 de lei (în prealabil au fost somaţi
176 de proprietari).
Respectarea regulilor generale de comerţ
Controalele au avut ca tematică verificarea respectării legislaţiei din domeniul
comercializării produselor şi serviciilor de piaţă (respectarea obiectului de activitate,
existenţa autorizaţiilor de funcţionare, a avizelor de principiu necesare în pieţele
agroalimentare ori la evenimentele organizate de Primăria Municipiului Iaşi, afişarea şi
respectarea programelor de funcţionare, notificarea vânzărilor de lichidare ori soldare
etc.). S-au aplicat 261 de sancţiuni în sumă de 547.800 de lei. Ca urmare măsurilor
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dispuse prin somaţiile ori procesele verbale de sancţionare, au fost achitate la bugetul
local taxe de autorizare în sumă de 114.000 de lei.
Control intern
În 2017 au fost realizate 25 de controale privind activitatea aparatului de specialitate al
primarului, respectiv a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local (Serviciul Juridic
Contencios, Instituția Arhitectului Șef, Servicii Publice, Direcția de Asistență
Comunitară, Direcția Administrare Patrimoniu Public și Privat, Regia Autonomă de
Transport Public, Direcția Tehnică, Casa de Cultură „Mihai Ursachi”, Editura Junimea,
Direcția Exploatare Patrimoniu, Compania de Transport Public, Birou Achiziții Publice,
Serviciul Resurse Umane).
Soluţionarea petiţiilor
În anul 2017 au fost adresate 64 de petiţii. La toate s-a răspuns în termenul prevăzut
de legislaţia de specialitate.
Indicatori ai activităţii:
Nr.
crt.

1

2

3

4

Efect

Obiectiv

Indicator

Soluţionarea problemelor
semnalate de cetăţeni în
limitele prerogativelor conferite
de cadrul legal

64 de petiţii
repartizate

Exercitarea actului de control
cu profesionalism, obiectivitate
şi în concordanţă cu
prevederile legale

Nr. controale
realizate

Încasări la bugetul local
datorate activităţii serviciului –
superioare cheltuielilor cu
resursele umane, materiale etc.
ale serviciului

Comparaţie
absolută/relativ
ă

- Peste 500.000 de
lei încasări la bugetul
local (din amenzi și
taxe de autorizare
urmare controalelor
realizate)

Deschiderea şi transparenţa
activităţii serviciului

Număr articole
în presă care
reflectă
activitatea
serviciului

- Peste 40 de articole
favorabile în presa
locală

(fizic/valoric)
- 64 petiţii la care s-a
răspuns în termen
- 3 reveniri
- 778 sancţiuni
- 469 PV achitate
- 59 PV contestate
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Valoarea sancțiunilor aplicate/încasate în anii 2015 – 2017:

REGLEMENTAREA PUBLICITĂȚII URBANE
Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2017
1) Analizarea documentațiilor, întocmirea avizelor pentru amplasarea mijloacelor
publicitare provizorii şi urmărirea documentelor în vederea semnării de către
şefii ierarhici superiori;
Avize întocmite și eliberate:
o Avize bannere – pentru 259 amplasamente;
o Avize mesh-uri – pentru 188 amplasamente;
o Avize indicatoare direcţionale – pentru 4.547 amplasamente;
o Colantare mijloace transport – pentru 83 tramvaie și autobuze.
2) Actualizarea bazei de date privind avizele eliberate pentru amplasarea
mijloacelor publicitare cu caracter provizoriu în Municipiul Iaşi, fiind introduse
871 avize de publicitate pentru 5.077 mijloace publicitare;
3) Întocmirea unui număr de 24 răspunsuri negative ca urmare a neîndeplinirii
condiţiilor legale şi 6 răspunsuri pentru completarea documentației;
4) Soluţionarea, în termenul legal, a 689 cereri primite de la diverse societăţi
comerciale, instituţii publice sau de la cetăţeni şi, după caz, verificarea în teren
a situaţiilor prezentate, urmărindu-se îndeplinirea condițiilor legale;
5) Actualizarea bazei de date cu autorizaţiile de construire eliberate în anul 2017
pentru amplasarea de mijloace publicitare: firme, copertine, panouri publicitare
şi litere volumetrice. În anul 2017 au fost introduse în baza de date 185
certificate de urbanism și 60 de autorizaţii de construire pentru diferite tipuri de
mijloace publicitare, la această dată fiind în evidenţă 2.130 de mijloace
publicitare care au fost autorizate în perioada 1999 - 2017;

128

6) Urmărirea contractelor de asociere cu societăţile de publicitate, conform
Hotărârii Consiliului Local 72/2004 (verificarea îndeplinirii condițiilor de
licențiere, îndeplinirea obligațiilor conform contractelor);
7) Monitorizarea depunerii lunare a declaraţiilor şi calcularea contravalorii energiei
electrice, a accizei, a certificatelor verzi, a taxelor de cogenerare şi a
penalităţilor aferente energiei electrice consumată de panourile publicitare
racordate la reţeaua de iluminat public, pentru 9 societăţi comerciale;
8) Fotografierea prin sondaj a mijloacelor publicitare amplasate pe raza
Municipiului Iaşi în vederea identificării în declaraţiile fiscale depuse de către
societăţile de publicitate pentru plata taxelor pentru serviciile de publicitate și a
revedențelor aferente contractelor (6.267 fotografii de panouri publicitare și
1.034 fotografii pentru alte tipuri de mijloace publicitare provizorii: mesh-uri,
bannere, indicatoare publicitare direcţionale etc.);
9) Trimiterea către Poliţia Locală a 415 amplasamente de mijloace publicitare
pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de amplasare;
10) Întocmirea de referate, dispoziţii, informări etc.;
11) Acordarea de consultanţă persoanelor fizice şi juridice privind:
o prevederile legislative în domeniul publicităţii;
o procedurile de autorizare/avizare a diferitelor mijloace publicitare;
o obligaţiile fiscale, termene şi modalităţi de plată.
Principalii indicatori ai activităţii (comparaţie cu anii anteriori):
I. Taxele pentru reclamă şi publicitate, încasate conform prevederilor Legii 227/2015 –
Codul Fiscal şi aprobate prin HCLM 140/2016, privind aprobarea impozitelor şi taxelor
locale, pentru anul 2017 sunt de 1.261.043 lei, astfel:
Nr
.
crt
.
1.

Denumire taxă publicitate

2014

2015

(lei)

(lei)

2016

2017

(lei)

(lei)

Taxa pentru serviciile de
reclamă şi publicitate –
2,34% din valoarea
contractelor de publicitate

104.607

136.141,6
4

310.699,3
9

2.

Taxa publicitate la locul
desfăşurării activităţii

659.888

652.188,8
4

629.580,8
0

3.

Taxa publicitate în alt loc
de desfăşurare a
activităţii

24.769

31.385

34.759,47

Taxă pentru distribuirea
de materiale
promoţionale

4.948

4.274

3.705

Taxa avize publicitate
temporară

45.258

95.788

4.

5.

415.712

681.580
35.444

3.878

129

91.408

124.492

TOTAL

839.470

919.778

1.070.153

1.261.10
6

II. Redevenţa aferentă anului 2017, conform contractelor de asociere cu societăţile de
publicitate licenţiate este de 640.590 lei.
Valorile redevenţelor înregistrate în anii 2006 - 2017:
Anul
Redevenţa (lei)
2006

514.026

2007

645.222

2008

921.780

2009

949.976

2010

751.736

2011

647.986

2012

584.720

2013

460.931

2014

567.825

2015

555.056

2016

567.092

2017

640.590
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Total venituri din activitatea de publicitate: taxe de reclamă şi publicitate conform
Codului Fiscal şi redevenţe aferente contractelor de asociere:
2013

2014

2015

2016

2017

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

I.Taxe
reclamă şi
publicitate

671.806

839.470

919.778

1.070.153

1.261.106

II.Valoare
redevenţă

460.931

567.825

555.056

567.092

640.590

TOTAL= I+II

1.132.737

1.407.295

1.474.834

1.637.245

1.901.696

SPRIJINIREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI
Prin intermediul Serviciului Asociaţii Proprietari (SAP), aflat în subordinea Direcției
Fond Locativ, administrația publică locală îndrumă şi sprijină proprietarii pentru a se
constitui în asociaţii de proprietari, îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru
îndeplinirea obligaţiilor locale care le revin asupra proprietăţii comune, a executării
lucrărilor de întreținere și reparații a imobilelor proprietate, în conformitate cu
prevederile legale.
Funcţionarii SAP urmăresc aplicarea şi respectarea legislaţiei specifice în vigoare, cât
și a Hotărârilor Consiliului Local privind desfăşurarea activităţii a 1.729 asociaţii de
proprietari/locatari de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Iaşi.
Activități:
- Informarea, îndrumarea metodologică, consilierea proprietarilor şi a conducerilor
asociaţiilor de proprietari a avut ca finalitate 1.545 răspunsuri la petiţii, cu o
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componentă de îndrumare metodologică şi consiliere legală a proprietarilor şi
conducerii asociaţiilor de proprietari, verificarea pe sesizare a modalităţii de întocmire
a documentaţiei asociaţiilor şi repartizarea cheltuielilor lunare în listele de plată;
- În cadrul programului cu publicul s-au prezentat pentru: expunerea unor nemulţumiri
şi pentru consiliere legală 1.975 persoane şi 920 de reprezentanţi ai asociaţiilor, care
au fost consiliați în timpul deplasărilor în teren și controalelor tematice făcute la
asociațiile de proprietari/locatari. Tot pentru consiliere legală, s-au purtat convorbiri
telefonice cu proprietari, preşedinţi şi administratori de imobile (3.177 indrumări
telefonice);
- Personalul SAP a participat la 34 de adunări generale ale proprietarilor, în baza
invitaţiilor conducerilor sau comitetelor de iniţiativă şi a unor intervenţii în presă în
sensul informării cetăţenilor pe probleme de legislaţie specifică asociaţiilor de
proprietari;
- Pentru soluţionarea unor aspecte sesizate, pentru preluarea de documente şi discuţii
cu reprezentanţii asociaţiilor şi participări la adunări generale s-au efectuat 1.175
deplasări pe teren (la adresa de domiciliu a petenţilor sau la sediul asociaţiilor de
proprietari) din care 93 în vederea efectuării de controale tematice. La acestea se
adaugă şi deplasările la registratura Primăriei (pentru semnarea documentelor,
preluarea petiţiilor şi transmiterea răspunsurilor - în medie de 1 deplasare/zi);
- S-au expediat 1.751 de notificări către asociaţiile de proprietari (către asociaţiile
administrate de Termoservice, INAAP, Urbica şi către alte 500 de asociaţii care au în
structura lor un număr mai mare de 2 blocuri), în vederea executării lucrărilor de
curăţenie de primăvară; lucrărilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecție; risc seismic
şi executarea în conformitate cu prevederile legale a termosistemului la imobilele din
asociaţii;
- S-au verificat 68 de dosare depuse în vederea atestării (pentru administratorii de
imobile). De asemenea, s-au atestat ca administratori de imobil un număr de 56 de
persoane fizice și s-au eliberat 26 adeverinţe pentru administratorii atestaţi;
- S-a completat baza de date cu încă 54 asociaţii de proprietari nou înfiinţate;
- În urma acţiunilor de verificare a activităţii desfăşurate de asociaţiile de proprietari au
fost încheiate 56 procese verbale de contravenţie.
EVIDENȚA POPULAȚIEI

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor (DLEP) Iaşi a fost înfiinţată în anul 2004
şi asigură punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează
activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor. DLEP deserveşte pe linie de
evidenţă a persoanelor locuitorii Municipiului Iaşi şi a 26 de comune arondate și îşi
desfăşoară activitatea în sensul rezolvării documentelor de Stare Civilă şi pentru
asigurarea serviciului de Evidenţă a Persoanelor.
Bugetul
Încasările realizate la nivelul DLEP în anul 2017 au fost de 738.923 lei (din taxele
speciale de stare civilă și contravaloarea actelor de identitate emise).
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Principalele realizări/obiective îndeplinite în anul 2017
Pe linie de evidenţă a persoanelor
- DLEP a organizat campania anuală „Prioritate la identitate” în scopul punerii în
legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă a locuitorilor din toate cele
26 de comune deservite de către DLEP Iaşi;
- Au fost puşi în legalitate, prin stabilirea reşedinţei în Municipiul Iaşi, peste 14.000 de
elevi şi studenţi cazaţi în căminele şcolare şi universitare;
- Au fost procesate 73.978 de cereri pentru obţinerea actelor de identitate sau
stabilirea reşedinţei;
- Prin intermediul staţiei mobile au fost puse în legalitate 1.686 persoane din comune
arondate sau nedeplasabile, internate în unităţi sanitare şi în centre de
ocrotire/plasament.
Pe linie de stare civilă
● DLEP a organizat „Ziua Familiei”, acţiune la care au participat peste 1.000 de
persoane şi în cadrul căreia au fost premiate familiile care au împlinit 50 de ani
de căsătorie;
● Organizarea în cadrul acţiunii „Noaptea Muzeelor” a unei expoziţii inedite a
actelor de stare civilă sub titlul „Starea civilă în vreme de război”;
● Organizarea în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Funcţionarilor de Stare
Civilă din România a celei de-a V-a ediții a „Convenţiei naţionale a specialiştilor
în stare civilă şi evidenţa persoanelor din România”. Iaşul a devenit „Centrul
excelenţei în activitatea de stare civilă şi evidenţa persoanelor din România”,
prin înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Funcţionarilor de Stare Civilă din România
(sediul este la Iaşi);
● A fost asigurată permanenţa la oficierea căsătoriilor civile în zilele de sâmbătă
şi duminică;
● A fost asigurată permanenţa la înregistrarea deceselor survenite în Municipiul
Iaşi 6 zile din 7, inclusiv în zilele libere şi la sărbătorile legale;
● Au fost stabilite convenţii de practică cu Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, prin
care peste 100 de studenţi şi elevi au desfăşurat stagii de practică.
Promovarea serviciilor în mediul online
Pagina de internet a fost permanent actualizată pentru corecta şi prompta informare a
cetăţenilor. Aplicaţiile de rezervare online pentru căsătorie, acte identitate şi
transcrierea actelor de stare civilă pentru cetăţenii care au redobândit cetăţenia
română au fost zilnic verificate şi gestionate, fiind înregistrate peste 30.944 de
programări online pentru serviciile noastre, din care 24.711 depuneri cerere act de
identitate, 2.047 de alegeri dată și oră oficiere căsătorii civile și 4.126 depuneri cerere
transcriere certificate de stare civilă ca urmare a redobândirii cetăţeniei române.
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SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
Naşteri
Din cele 11.372 acte de naştere înregistrate 3.262 au privit transcrieri ale certificatelor
de naștere emise pe teritoriul altor state sau obținute ca urmare a
dobândirii/redobândirii cetățeniei române, iar 13 sunt adopții. La maternităţile ieşene sau născut 8.110 copii din care 4.070 sunt fete. În 42 de cazuri unul dintre părinți era
cetățean străin. Luna cu cele mai multe nașteri în Iași a fost iulie (785), la polul opus
situându-se aprilie (551).
Căsătorii
Din cele 3.617 acte de căsătorie înregistrate 1.298 au fost încheiate în străinătate şi
transcrise ulterior în registrele de stare civilă din România. 1.373 căsătorii au fost
oficiate în zilele de sâmbătă şi duminică, iar 11 la Penitenciarul Iaşi. Au fost oficiate 68
de căsătorii între un cetăţean român şi unul străin reprezentând 22 de naţiuni diferite
după cum sunt evidenţiate în tabel:
Țara
proveniență

TOTA
L

B

F

68

32

36

1

REP.
MOLDOVA

27

5

22

2

ITALIA

7

6

1

3

BULGARIA

4

1

3

4

UCRAINA

3

3

5

RUSIA

3

3

6

FRANȚA

3

3

7

SUA

2

1

8

TUNISIA

2

2

9

ISRAEL

2

2

10

ALBANIA

2

2

11

MAREA
BRITANIE

2

1

12

ZIMBABWE

1

1

13

IRAN

1

1

Nr.

134

1

1

14

CANADA

1

1

15

NEPAL

1

1

16

POLONIA

1

17

MAROC

1

18

VENEZUELA

1

19

GERMANIA

1

1

20

INDIA

1

1

21

PORTUGALIA

1

1

22

TURCIA

1

1

1
1
1

Decese
Din cele 5.181 acte de deces înregistrate în anul 2017, 75 au fost înregistrate la
autorităţile unui alt stat şi a fost solicitată recunoaşterea acestora pe teritoriul
României. Din totalul celor 5.181 de decese 2.881 sunt bărbaţi, 2.163 femei şi 137
copii între 0-14 ani. Au fost înregistrate şi decesele a 12 cetăţeni străini. Pe parcursul
anului 2017 au fost soluţionate pozitiv 4.635 de cereri privind transcrierea actelor de
stare civilă înregistrate în străinătate, 3.262 au fost transcrieri ale certificatelor de
naştere, 1.298 certificate de căsătorie şi 75 certificate de deces. Au fost înregistrate
1.160 de divorţuri din care 74 pe cale administrativă, 466 la instanţele de judecată,
385 de la birourile notariale şi 235 survenite în străinătate. Au fost eliberate cetăţenilor
care au solicitat preschimbarea certificatelor de stare civilă un număr de 7.019
duplicate, din care 5.431 certificate de naştere, 869 de căsătorie şi 719 de deces.
Alţi indicatori:
- 14.119 menţiuni operate pe marginea actelor de stare civilă;
- 1.381 extrase de uz oficial către alte instituţii;
- 463 anexe privind menţiunile existente pe marginea actului de naştere;
- 2.914 anexe 24 în vederea deschiderii succesiunii;
- 153 de cetăţeni au solicitat schimbarea numelui pe cale administrativă;
- 238 livrete de familie eliberate la cerere;
- 95 de convenții matrimoniale;
- 371 de familii au fost premiate cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie.
SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Situaţia principalilor indicatori de activitate:
Cereri înregistrate
2017
2016
2015
53.27
Cărţi identitate
8
56.846 58.412
Cărţi
identitate
provizorii
3.149 3.610
3.131
Vize de reşedinţă
17.55 17.969 19.011
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2014

2013

2012

62.822

65.146

64.282

3.266
18.718

2.834
19.680

2.871
19.523

TOTAL

1
73.97
8

78.425

80.554

84.806

87.660

86.676

În anul 2017 la Serviciul de evidenţă a persoanelor s-au primit 73.978 cereri pentru
eliberarea unui nou act de identitate sau stabilirea reședinței, din care 53.278 pentru
carte de identitate, 3.149 pentru carte de identitate provizorie şi 17.551 vize de
reşedinţă. Principalele motive pentru care au fost eliberate acte de identitate au fost:
expirarea termenului de valabilitate, schimbarea domiciliului şi a numelui, pierderea,
furtul, deteriorarea şi eliberarea primei cărţi de identitate. În baza de date a
persoanelor au fost preluate în evidenţă 12.157 de persoane, din care 5.113 la
naştere, 3.520 cu ocazia dobândirii cetăţeniei şi 3.524 la schimbarea domiciliului din
străinătate în România. Prin intermediul staţiei mobile au fost efectuate 97 de
deplasări la persoanele netransportabile şi în cadrul Campaniei „Prioritate la
identitate” fiind puse în legalitate 1.686 persoane.
Mențiuni speciale
Diplomă de excelență în cadrul Galei Administrație.ro 2017
Campania „Prioritate la identitate” a primit Premiul de excelență în cadrul Galei
Administrație.ro în cadrul căreia au fost premiate modelele de bună practică la nivel
național în anul 2017.
Invitat special în cadrul Convocării anuale a Direcției pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date București – prezentare model de bună practică
În cadrul Convocării anuale a serviciilor județene de evidență a persoanelor
organizată, la Brașov, de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date București, DLEP a fost invitată prezinte, ca model de bună practică,
modul de organizare a activității de evidență a persoanelor din Municipiul Iași și
modulele de programare online implementate.
Peste 200.000 de programări online la serviciile DLEP Iaşi
DLEP a implementat, încă din anul 2011, module de programare online cu scopul de a
simplifica procedurile de depunere a cererilor pentru a preveni aglomerarea și
suprasolicitarea activității de lucru cu publicul (171.505 programări carte de identitate,
9.029 programări căsătorie și 19.476 programări redobândire cetățenie).
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CAPITOLUL VIII
SĂNĂTATE ŞI SPORT
SĂNĂTATEA
SPITALUL CLINIC REGIONAL DE URGENŢĂ IAŞI
Obiectiv deosebit de important pentru asigurarea serviciilor medicale locuitorilor
Iaşului şi întregii regiuni a Moldovei, proiectul Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi se
află într-un stadiu avansat din punct de vedere al obţinerii avizelor necesare
construcţiei sale.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr.373/25.11.2016, modificată prin Hotărârea
Consiliului Local nr.170/05.05.2017, s-a aprobat transmiterea terenului în suprafaţă de
120.000,00 m.p., situat în Zona Moara de Vânt, din domeniul public al Municipiului Iaşi
şi administrarea Consiliului Local Iaşi în domeniul public al Statului şi administrarea
Ministerului Sănătăţii, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi.
Ulterior, a fost încheiat Protocolul privind transmiterea imobilului teren cu numărul
cadastral 155218, în suprafaţă de 120.000,00 mp, din domeniul public al Municipiului
Iaşi şi administrarea Consiliului Local Iaşi în domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Sănătăţii, înregistrat la Municipiul Iaşi sub numărul
106186/24.10.2017 şi la Ministerul Sănătăţii sub numărul FB 10965/26.10.2017. De
asemenea, a fost încheiat un proces verbal de predare – preluare a terenului către
Ministerul Sănătăţii.
La Spitalul Regional de Urgențe vor lucra aproximativ 2.500 de cadre medicale, iar
unitatea medicală va fi realizată după un proiect suedez, fiind structurată pe trei
module a căror înălțime variază intre patru și șase etaje.

INVESTIȚII ÎN SISTEMUL SANITAR

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAŞI
- Proiect tehnic de execuţie „Alimentare cu energie electrică – asigurare spor de
putere”, în valoare de 18 mii lei
- Lucrări aferente taxei de racordare „Alimentare cu energie electrică-asigurare spor
de putere”, în valoare de 1.220,20 mii lei
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- Proiect tehnic de execuţie pentru eficientizare energetică, în valoare de 261.800 lei.

Pe 13 aprilie 2017, la Spitalul Clinic de Recuperare au fost inaugurate mai multe
investiţii cu impact major asupra calității actului medical din municipiul Iaşi. Valoarea
totală a investițiilor se ridică la peste 6,5 milioane de lei, cea mai mare parte a
fondurilor fiind alocată de Primăria Municipiului Iași. Printr-o finanţare ȋn valoare de
3.906.195 lei alocată de către Primăria Municipiului Iași şi de către Ministerul
Sănătăţii, s-a implementat proiectul „Înființarea unui Bloc Operator ORL”. În cadrul
acestei investiții a fost reconfigurat spațiul existent prin dezafectarea unei spălătorii,
amenajându-se două săli de operație (dotate cu aparatură modernă) și anexele lor:
zona de spălare a medicilor, depozite de materiale sterile, camere UPS, birouri pentru
medici și asistente, două saloane pacienți ATI cu un număr total de șase paturi, sală
de pregătire a pacienților și vestiarele medicilor, respectând cerințele impuse de
normativele în vigoare privind unitățile sanitare cu paturi. Ȋn cadrul spitalului
funcţionează două secţii chirurgicale, de ortopedie-traumatologie și ORL, ȋn care sunt
implementate două programe naţionale: programul naţional de ortopedie şi programul
naţional al surdităţii prin proteze auditive implantabile. Anual, aproximativ un numar de
1.600 de pacienţi beneficiază de servicii medicale chirurgicale ȋn cele două secţii
medicale.

SPITALUL CLINIC „DR. C.I. PARHON”
Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon” reprezintă unul dintre cele mai importante spitale din
Iași, asigurând servicii medicale în afecţiunile renale, de cea mai înaltă calitate, pentru
întreg teritoriul Moldovei, oferind o abordare pluridisciplinară, în conformitate cu cele
mai noi strategii de diagnostic și tratament, pentru o largă varietate de patologii, fiind
în acelaşi timp un puternic centru de învăţământ universitar și postuniversitar.
Bugetul de venituri al spitalului a cunoscut o majorare în procent de 15% în anul 2017
(46.593,64 mii lei) faţă de anul 2016 (39.680,74 mii lei), ceea ce a permis asigurarea
funcţionării activităţii în condiţii optime.
Achiziţii de aparatură medicală din Venituri Proprii – Fondul de dezvoltare a unităţii, în
sumă totală de 618.462,79 lei, reprezentând:
Combină frigorifică tip banca de sânge – plasmă – 1 buc., în valoare de
38.080,00 lei – dotare pentru A.T.I.;
Aparat anestezie de înaltă performanţă – 1 buc., în valoare de 201.883,50 lei –
dotare pentru A.T.I;
Baie de apă termostatată cu afişaj digital 2 buc., în sumă totală de 8.948,80 lei
– dotare pentru Laboratorul de Anatomie Patologică;
Electrocardiograf 3 buc. în valoare totală de 69.615,00 lei – dotare pentru
secţia Nefrologie, secţia A.T.I. şi CPU-S;
-

Defibrilator 1 buc în valoare de 32.844,00 lei – dotare pentru secţia ATI;
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Holter EKG 2 buc în valoare totala de 17.850,00 lei – dotare pentru secţia
Medicină internă şi secţia de Geriatrie ;
-

Holter TA 1 buc în valoare de 4.165,00 – dotare secţia de Geriatrie;

-

Pistol biopsie renală 1 buc în sumă de 7.735,00 – dotare secţia Nefrologie;

Injectomat 3 buc în valoare totală de 18.921,00 – dotare 2 buc secţia Nefrologie
şi 1 buc dotare Compartiment Transplant renal;
-

Monitor funcţii vitale 1 buc în sumă de 5.593,00 – dotare secţia Nefrologie;

Lupe chirurgicale binoculare 1 buc în sumă de 11.973,78 lei – dotare Bloc
operator.
Situaţia lucrărilor de investiţii din venituri proprii:
În anul 2017 au fost finalizate procedurile de recepţie la terminarea lucrărilor asupra
obiectivului de investiţii “Instalaţie detecţie şi semnalizare în caz de incendiu” în
valoare de 59.664,22 lei şi începerea lucrărilor la obiectivul de investiții Reabilitare
/modernizare /amenajare bloc administrativ, magazie materiale, depozit subsol” în
valoare de 141.189,49 lei.
Pe lângă achiziționarea de aparatură medicală din fondul de dezvoltare al unității au
fost aprobate sume pentru efectuarea următoarelor servicii:
- Proiectare obiectiv “Extindere clădire Ambulator Spitalul Clinic Dr.C.I.Parhon Iaşi”
(Venituri proprii în suma de 100,00 mii lei) – obiectiv nerealizat.
Situaţia lucrărilor de investiţii din venituri alocate de la bugetul local:
În anul 2017 prin listele de investiţii aprobate, Primăria Municipiului Iaşi a alocat
fonduri în valoare de 2.000,00 mii lei pentru realizarea parţială a obiectivului de
investiţii „Reabilitare şi modernizare secţia ATI şi Bloc operator pentru Transplant”.
Fondurile alocate pentru realizarea parţială a obiectivului nu au fost utilizate deoarece
finalizarea procedurii de achiziţie nu s-a inclus în anul bugetar 2017.

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. SPIRIDON” IAŞI
Pe parcursul anului 2017, municipalitatea a finanţat această unitate medicală pentru
realizarea următoarele dotări:
- Ascensor persoane Clinica I Chirurgie - 110 mii lei
- Perdele de aer - 10 mii lei
- Videolaringoscop portabil - 75 mii lei
- Paturi - 55 mii lei
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SPORTUL

În ceea ce privește activitatea de performanță a cluburilor și asociațiilor sportive din
Iași, au fost finanțate 34 de structuri sportive cu suma de aproximativ 11,2 milioane de
lei. Finanțarea asigurată prin Fundație a acoperit o plajă diversă de discipline sportive,
atât la nivelul jocurilor sportive de echipă (fotbal, futsal, baschet, rugby, handbal,
minifotbal), cât și la nivelul sporturilor individuale (atletism, șah, tir, judo, tenis de câmp
și de masă, badminton, popice, box, dans sportiv, gimnastică ritmică, aerobic, fitness,
haltere, aeromodelism, raliu, ciclism etc.).
Programul „Sport în Cartiere” a fost înființat în Municipiul Iași începând cu anul 2008,
el reprezentând planul Municipalității Ieșene de promovare a sportului de masă. Prin
Programul „Sport în Cartiere” Municipalitatea promovează principiul unei vieți
sănătoase prin mișcare, precum și creșterea coeziunii si incluziunii sociale. Programul
„Sport în Cartiere” a fost unul din factorii importanți care a dus la acordarea de către
ACES a titlului de „Oraș European al Sportului” în anul 2012. Municipalitatea Ieșeană
prin Fundația Sportului Ieșean promovează și organizează competiții și evenimente
sportive pentru toate vârstele, pe o gamă variată de discipline sportive și acordă în
cadrul evenimentului premii importante, echipament sportiv, cupe, medalii, trofee şi
diplome.
Acțiuni în cadrul programului „Sport în cartiere”
1. FIE SPORT - Tenis de Masă, 21 mai 2017
2. FIE SPORT - Badminton, 13-15 mai 2017
3. FIE SPORT – Rugby, 28 mai 2017
4. FIE SPORT - Street ball, 21 mai 2017
5. FIE SPORT – popice, 14 – 15 mai 2017
6. Cupa Magic – minifotbal, 26-29 octombrie 2017
7. Cupa Moș Nicolae – întreceri sportive intre grădinițe, 5 decembrie 2017
8. Cupa Moș Crăciun – fotbal (clase I-IV), 19 decembrie 2017
9. Cupa Pensionarilor – table, șah, pescuit, 17-26 noiembrie 2017
Evenimente organizate si finanțate de Primăria Municipiului Iași:
Gala Excelenței Sportului Ieșean, 19.01.2017, Casa de Cultură a Studenților
IA ŞI MARCHEAZĂ, perioada 09-26 octombrie 2017, Stadion Emil Alexandrescu
(teren sintetic).
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CAPITOLUL IX
EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE
Primăria Municipiului Iași a realizat investiții în rețeaua de învățământ în valoare de
11.490.000 lei, conform bugetului aprobat pentru anul 2017, ulterior rectificat la
12.299.000 lei pe 31.12.2017.
În septembrie 2017, municipalitatea a lansat o procedură de achiziție publică pentru
realizarea de proiecte tehnice de reabilitare termică la unitățile școlare din
municipiu. Programul vizează 14 unități școlare, respectiv 23 de clădiri, realizarea
serviciului de proiectare fiind estimată la 835.000 lei. Pe lista unităților școlare propuse
pentru reabilitare termică figurează Grădinița cu program normal nr. 11, Grădinița cu
program normal nr. 21, Grădinița cu program prelungit nr. 9, Grădinița cu program
prelungit nr. 25, Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu”, Colegiul Tehnic „Dimitrie
Leonida”, Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Colegiul Tehnic de
Electronică și Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”,
Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Liceul Teoretic Waldorf, Școala Gimnazială „Alexandru
Vlahuţă”, Școala Gimnazială „Elena Cuza” și Școala Gimnazială „George Coşbuc”.
De asemenea, proiectele care vizează aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a
devizului general cu privire la realizarea de terenuri de sport în incinta a 17 unităţi de
învăţământ preuniversitar au fost aprobate în şedinţa Consiliului Local din 28
decembrie 2017. Cele 17 unităţi şcolare sunt Colegiul Național (cu o valoare a
investiției estimată la 169.940 lei), Colegiul Național „Costache Negruzzi” (390.040
lei), Colegiul Național „Mihai Eminescu” (333.240 lei), Colegiul Național „Octav
Băncilă” (485.900 lei), Colegiul National „Garabet Ibrăileanu” (400.270 lei), Colegiul
Tehnic „I. C. Ştefănescu” (536.600 lei), Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” (400.270
lei), Liceul Tehnologic „Petru Poni” (400.270 lei), Liceul Economic de Turism (316.490
lei), Şcoala Gimnazială „Ştefan Bârsănescu” (347.890 lei), Şcoala Gimnazială „Titu
Maiorescu” (196.020 lei), Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” (383.890 lei), Şcoala
Gimnazială „Gh. I. Brătianu” (316.490 lei), Şcoala Generală „Alecu Russo” (442.590
lei), Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” (337.670 lei), Şcoala Gimnazială „Bogdan
Petriceicu Haşdeu” (400.270 lei) și Şcoala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Haşdeu” –
Corp D (317.990 lei).
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INVESTIȚII ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PE ZONE DE CARTIERE
1. Zona Dacia – Alexandru cel Bun – Mircea cel Bătrân – Galata:

Nr
crt

1.

2

Denumire unitate
învăţământ

Liceul „M. Costin”

Lic.Ec.V.Madgearu

Buget
2017

Realiza
t

(mii
lei)

2017

Rep cap împrejmuire

100

100

Dotări - sisteme de
detecţie la incendiu

33

100

Dotări - reţele calculatoare

150

100

Dotări - sistem de
supraveghere

15

100

Proiecte rep cap

30

100

Execuţie sala sport

400

100

Dotări - calculatoare,
cuptor

35
421

100

17

100

349

100

Obiectiv investiţii

3.

Şcoala G.Călinescu

Rep cap grad pn 7

4.

Şcoala „G.Coşbuc”

Reparaţii cap hidranţi

Lic.Ec. de Turism

Proiect şi execuţie reabilit
termică corp A

5.

(%)

2. Zona Nicolina – Frumoasa – CUG:
Nr
crt
1.

2.

Denumire unitate
învăţământ
Şcoala „A.Russo”

Şcoala „D.A.Sturdza”

Buget
2017

Realizat

(mii lei)

(%)

Reabilitare termică

350

100

Rep instal sanitare,
electrice

50

100

Reparaţii cap holuri

285

100

Rep capitale gr. sanitare

12

100

Obiectiv investiţii
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2017

Proiect rep grupuri
sanitare

15

100

3.

Şcoala „V.Conta”

Reabilitare termică

416

100

4.

Grădiniţa pp 1

Extindere

400

100

Proiect rep cap instal
apă, canalizare, termice
clădire veche

25

100

Rep cap instal apă,
canal

100

100

3. Zona Podu Roş – Cantemir - Socola – Bucium – Bularga – Zona Industrială Galata:
Nr
crt

1.

2.
3.

Buget
2017

Realizat

(mii lei)

(%)

Rep.cap cantină

480

100

Rep cap hidroizol şcoală

105

100

Proiecte rep cap

23

100

Dotări - sistem de
supraveghere

17

100

Şcoala
”I.Neculce”

Reabilitare termică corp A

290

100

Şcoala „V.Micle”

Reparaţii capitale şi reabilit
termică

50

100

Lucrări de reamenajare spaţii
grădiniţă

164

Denumire unitate
învăţământ
Col.Tehnic”I.C.Şt
efănescu

Obiectiv investiţii

2017

4.

Colegiul
„M.Sturza”

Reparaţii capitale tâmplărie

72

100

5.

Lic.Tehnologic
P.Poni

Rep cap echipam şi racorduri
instal încălzire

240

100

Proiect rep cap instal cantină

10

100

Proiect ISU cămin

8

100
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6.

Şcoala „I.Ghica”

Rep cap sală sport

50

100

7.

Şcoala
„T.Maiorescu”

PUZ sală sport, studii speciale

70

100

Rep cap canalizare subsol

50

100

Proiect şi execuţie împrejmuire

50

100

8.

Grădiniţa pp 26

Rep cap instal canalizare

81

100

Lic.Tehn
Mecatronică şi
Automatizări

Rep capitale inst. Sanitare
cămin locaţia 2

100

100

9.

10.

Liceul
„D.Cantemir”

Proiect consolidare

100

100

11.

ColTehnic
ConstrucţiiCFR

Instalare modul termic

120

100

12.

Şcoala
”I.Simionescu”

PUZ sală gimnastică

40

100

13.

Colegiul
„E.Racoviţă”

Dotări - sistem de
supraveghere

50

100

Proiect împrejmuire

10

100

Rep cap instal apă, canalizare

173

100

56

100

Rep cap.tâmplărie

190

100

Rep cap acoperiş

54

100

Proiect rep cap instalaţii

20

100

14.

Grădiniţa pp 23
Cuv.Parascheva
Liceu Waldorf

Rep cap instal termice

15.

16.

17.

Colegiul
D.Leonida

Grădiniţa pp 11

4. Zona Tătăraşi – Aviaţiei – Tudor Vladimirescu:
Nr
crt
1

Denumire unitate
învăţământ
Grădiniţa pp 20

Obiectiv investiţii

Rep cap trotuare, căi acces
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Buget
2017

Realizat

(mii
lei)

(%)

21

2017

100

Rep cap holuri, intrare
unitate

37

100

Rep capitale hidroizolaţie

100

100

2.

Şcoala Gimnazială
„G.I.Bratianu”

Reabilitare termică

150

100

3.

Şcoala „B.P.Haşdeu”

Dotări – copiator, spălătorie
grad pp 15

24

100

Rep capitale acoperiş corp D

15

100

Rep capitale grupuri sanitare
corp C

53

100

Reparaţii cap acoperiş grad
pp15

23

100

Reparaţii cap instal grad
pp15

28

100

Amenajare 2 teren sport

40

100

Rep cap instal sanitare şi
canalizare corp B

150

100

Rep capitale corp B

400

100

Dotări - sistem de
supraveghere

20

100

Buget
2017

Realiza
t

(mii
lei)

2017

Rep cap spălătorie

365

100

Dotări - mobilier,
aparatură birotică

40

Şcoala Carol I

PUZ sala sport

30

100

Colegiul „G.Ibrăileanu”

Dotări - mobilier,
aparatura birotică

30

100

4.

Liceul Teoretic
„A.I.Cuza”

5. Zona Copou - Sărărie:

Nr
crt

1.

2.
3.

Denumire unitate
învăţământ

Colegiul ”C.Negruzzi”

Obiectiv investiţii
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(%)

100

Proiect rep cap instal
electrice

10

100

4.

Colegiul „M.Eminescu”

Consolidare
Şc.”M.Kogălniceanu”

1000

100

5.

Liceul „G.Moisil”

Expertiză, proiect tehnic şi
execuţie rep cap faţadă

150

100

Dotări - calculatoare,
licenţe

500

100

Dotări - spălătorie,
copiator

66

100

Reparaţii capitale centrală
termică

35

100

6.

Colegiul ”V.Adamachi”

7.

Colegiul „Ghe.Asachi”

Dotări - sistem suprav
video

50

100

8.

Liceul Sportiv

Reactualizare proiect rep
cap

50

100

Rep cap centrală termică

33

100

Dotări - sistem de
supraveghere

65

100

9.

Seminarul Teologic
„Sf.Vasile cel Mare”

6. Zona Centru – Gară - Păcurari:
Buget
Nr

Denumire unitate

crt

învăţământ

2017
Obiectiv investiţii

2017
(mii
lei)

Instalare sistem
1.

Grădiniţa pp 5 „Sf.Sava”

Realizat

(%)

30

dezgheţare jgheaburi, rep

100

cap centrală
Dotări - mobilier,
2.

Liceul „V.Alecsandri”

aparatură birotică, sală
festivităţi
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120
100

3.

4.

Colegiul Naţional

Colegiul „O.Băncilă”

5.

Şcoala „E.Cuza”

6.

Şcoala „I.Creangă’

Dotări - mobilier,

40

aparatură birotică
Execuţie uşi, lambriuri

400

100

Reparaţii capitale cămin

300

100

Proiect instal el

50

100

Rep cap acoperiş

93

100

Reparaţii capitale

70

împrejmuire grad pn 23

7.

8.

prelungit nr.4
Grădiniţa pr prelungit

100

PUZ sală sport

50

100

Rep cap grad.pn 15

90

100

Rep cap acoperiş, Săli

48

clasă Şcoala P.Poni
Grădiniţa cu program

100

Rep cap tâmplărie şi

100

100

recompartimentare

100

interioară
Dotări - mobilier

nr14

9

100

EVENIMENTE ȘI PROIECTE
Elevii de nota 10 au fost premiaţi la Primăria Municipiului Iaşi
În luna iulie, la Primăria Municipiului Iaşi au fost premiaţi elevii care au obţinut nota 10
la examenele de evaluare naţională şi de bacalaureat. În cadrul manifestării, 36 de
elevi care au fost notaţi cu 10 la examenul de evaluare naţională şi 11 absolvenţi de
liceu din municipiul Iași care au obţinut nota maximă la bacalaureat au primit premii şi
diplome din partea municipalităţii ieşene şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean. Judeţul
Iaşi ocupă locul doi pe ţară, după Bucureşti, la numărul mediilor de 10 obţinute la
evaluarea naţională. Pe aceeaşi poziţie fruntaşă s-a aflat şi în ceea ce priveşte notele
maxime obţinute la bacalaureat. De asemenea, în 2017, judeţul Iaşi a înregistrat o
rată ridicată a promovabilităţii, de 84,10%, comparativ cu 82,91%, procentajul
consemnat în 2016.
Elevii și profesorii anului au fost premiați la Gala Excelenței în Educație
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Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași și Centrul de Excelență
Iași au organizat joi, 7 decembrie, cea de-a VI-a ediție a Galei Excelenței în Educație.
Evenimentul a avut loc în Aula Magna „Haralamb Vasiliu” a Universității de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”. În cadrul ceremoniei au fost
premiați 226 de profesori îndrumători și 341 de elevi olimpici, atât la concursuri
naționale, cât și internaționale. Elevul anului a fost desemnată Mălina Irina Strugaru
(clasa a XI-a – Colegiul Național – medalie de argint la Olimpiada Interdisciplinară de
Științele Pământului).
Elevii, interesaţi de activităţile municipalităţii
Primăria Municipiului Iasi a organizat la centrele de cartier din subordine evenimentul
„Săptămâna Europeană a Democrației Locale”. Această manifestare are loc anual
sub egida Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei. Tema
principală a ediției din 2017, stabilită la nivel european, este implicarea tinerilor în
viața publică, informarea și educarea acestora despre importanța democrației:
“Participarea, consultarea și angajamentul cetățenilor pentru o democrație locală
înfloritoare”. În cadrul proiectului, s -a făcut o scurtă prezentare a activității Primăriei
Municipiului Iași și a centrelor de cartier, astfel încât elevii de gimaziu să se
familiarizeze cu termenii folosiți în administrația publică locală.
Primarul i-a felicitat pe cei mai buni dintre elevii din anul școlar 2016 - 2017
În cadrul unui eveniment organizat joi, 8 iunie 2017, în Sala „Vasile Pogor” a Palatului
Roznovanu, primarul Mihai Chirica le-a oferit câte o diplomă de excelență și un album
de prezentare al Municipiului Iași celor mai buni dintre elevii din acest an școlar, care
au fost laureați cu premiul I la olimpiadele și concursurile școlare. De asemenea,
fiecare din cei 41 de tineri a putut beneficia, în mod gratuit, de o cină servită la o masă
suspendată la 50 de metri deasupra pământului, prin intermediul celui mai neobișnuit
restaurant din lume, Dinner în the Sky.
Proiectul „Lideri pentru Europa” a ajuns la final
A III-a ediție a proiectului „Lideri pentru Europa” a ajuns la final. Luni, 4 decembrie,
Asociația EuroDEMOS, cea care a implementat proiectul, a organizat la sediul
Primăriei Municipiului Iași conferința de închidere. Cu această ocazie, Ana – Cristina
Zacornea, președintele asociației și totodată coordonatorul proiectului, a înmânat
certificatele de participare la trainingul internațional desfășurat în cadrul proiectului
sprijinit financiar de Primăria Municipiului Iași.

CREŞELE DIN MUNICIPIUL IAŞI

În municipiul Iași funcționează 10 creșe cu program prelungit și o creșă cu program
săptămânal, frecventate de aproximativ 1000 de copii.
Pentru anul 2017 din bugetul local alocat Direcției Creșe au fost efectuate plăți de
8.920.179 lei, asigurate în proporţie de 29 % de la buget de stat şi 71% de la buget
local.
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Pe parcursul anului 2017 au fost făcute mai multe lucrări de modernizare şi dotare a
creşelor din Iaşi, spre exemplu:
- Repararea scărilor interioare, igienizarea prin văruire a întregii creşe (Creşa nr. 2).
- Achiziţia de mobilier, refacerea instalaţiei de apă etc (Creşa nr. 14)
- Lucrări de reparaţii şi înlocuire a instalaţiei electrice (Creşa nr. 19)
- Curăţenie generală şi dezinfecţie în grupe, bloc alimentar, grupuri sanitare,
spălătorie (Creşa nr. 6)
Prin lucrările efectuate s-a îmbunătăţit considerabil imaginea exterioară a multor
creşe, dar şi dotările interioare. Venind în sprijinul părinţilor care solicitau locuri la
creşe, două creşe au deschis 3 grupe noi pentru copii. Pentru o mai bună eficientizare
a muncii s-a continuat dotarea creşelor din subordine cu computere şi acces internet.
De asemenea, la toate grupele pentru copii s-au achiziţionat şi montat aparate de aer
condiţionat şi interfoane.
Pentru anul 2018 se are în vedere asigurarea participării personalului la cursuri de
formare profesională în scopul îmbunătăţirii performanţei de lucru.
De asemenea, se va proceda la reabilitarea Creşelor: Piticii năzdrăvani – creşa nr. 10,
Universul copiilor – creşa nr. 1, completarea cu mobilier acolo unde este necesar. Un
alt obiectiv important pentru mărirea capacităţii creşelor îl reprezintă recuperarea a
două spaţii de grupă la Creşa Năzdrăvanii veseli - nr. 24 şi amenajarea pentru a
deschide două grupe noi pentru copiii antepreşcolari.
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CAPITOLUL X
CULTURĂ ȘI PROMOVAREA IMAGINII IAȘULUI ÎN
ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE
INSTITUŢII DE CULTURĂ
CASA DE CULTURĂ „MIHAI URSACHI”
În 2017, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi” şi-a dezvoltat şi elaborat
propriile activităţi urmărind îndeplinirea celor două laturi ale muncii specifice caselor
de cultură: instrucţia şi educaţia. Direcţiile de acţiune culturală au fost: cea de afirmare
şi promovare a literaturii, artelor vizuale, a filmului şi a teatrului, a ansamblelor corale
şi forme contemporane ale artei – şi cea de valorificare a tradiţiilor, obiceiurilor prin
expoziţii dedicate, dezbateri şi spectacole.
În instituţie s-au desfăşurat peste 12 evenimente culturale săptămânal. Datorită
caracterului permanent al unora, în fiecare zi, la sediul din Parcul Copou, practic,
publicul larg are acces gratuit la cel puţin două manifestări culturale (o audiţie de
poezie în aer liber, o expoziţie de fotografie sau de pictură), la care se adaugă, la
două-trei zile, programe de cultivare şi informare, întâlniri cu personalităţi culturale,
spectacole şi festivaluri de film şi de teatru, mese rotunde, lansări de carte, conferinţe,
dezbateri din domenii de larg interes: literatură, arte plastice, film, teatru, muzică,
proiecţii de film.
Activităţile Casei de Cultură Mihai Ursachi se află într-o continuă dinamică, în fiecare
an, pe lângă desfăşurarea proiectelor derulate în anii anteriori, adăugându-se altele
noi. Ca de fiecare dată, aceastea s-au adresat atît tuturor categoriile de vîrstă, cât şi
tuturor categoriilor socio-profesionale. Activitatea instituţiei s-a desfăşurat atât la
sediu, cât şi în afară, continuându-se colaborarea cu alte instituţii de cultură sau de
învăţământ pentru a organiza manifestările culturale şi artistice planificate: Studiourile
de Radio şi Televiziune Iaşi, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici, Muzeul
Municipal Iaşi, Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară, Ziarul de Iaşi, Centrul
Cultural German, Centrul Cultural Francez, Universitatea „Al.I. Cuza”, British Council,
Centrul Cultural Polonez, Penitenciarul Iaşi, Centrul Diecezan Caritas Iaşi, Asociatia
Contour, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, Muzeul de Artă Iaşi, Colegiul Naţional
al Asistenţilor Sociali din România, şcoli, licee şi grădiniţe ieşene şi din Moldova.
Conform datelor centralizate la Serviciul Buget, Casa de Cultură a Municipiului Iași
„Mihai Ursachi” a primit, în anul 2017, o finanţare de 1.112.600 lei de la Bugetul Local,
iar totalul veniturilor proprii pe anul 2017 a fost de 64.097,72lei, bani proveniţi din taxe
cursuri limbi straine, cursuri fotografie, închiriere săli.
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MUZEUL MUNICIPAL
Activitatea culturală
I.1. Activitate expozițională
Pe parcursul anului 2017, la Muzeul Municipal Iași au fost organizate mai multe
expoziții tematice, în parteneriat cu alte entități sau în regie proprie, după cum
urmează:
I.1.1. Selma Meerbaum-Eisinger: Tu, știi tu, cum țipă un corb? (8 – 31 mai 2017)
- expoziție de imagini și texte privitoare la viața și activitatea literară a scriitoarei
I.1.2. Iași – Capitală Regală (9-17 iunie 2017)
- expoziție colectivă de artă plastică în cadrul căreia au fost atât lucrări ale unor artiști
consacrați, cât și lucrări realizate de studenți în cadrul taberei de creație din cadrul
FIE, ce a avut loc în proiectul Piața Unirii – Piața Artelor” pe tema Centenarului
I.1.3. Iașii eroilor
- expoziție compusă din alte 3 expoziții subsidiare
I.1.3.a. Expoziția documentară ”Iașii în Primul război mondial” (15
octombrie – 31 decembrie 2017)
I.1.3.b. Expoziția documentară ”Ion Dimitriu-Bârlad – sculptorul eroilor”
(15 octombrie – 31 decembrie 2017)
I.1.3.c. Expoziția de artă, de medalistică și alte efecte de război (medalii,
decorații, brevete și căști din Primul și AL Doilea Război Mondial) intitulată ”În
linia întâi...” (15 octombrie – 8 noiembrie 2017)
I.1.4. Descătușare. Artiști ieșeni în anii '70 (6 noiembrie – 31 decembrie 2017)
- expoziție mixtă (documentară și de artă plastică) având ca temă arta și politica în
România anilor '70, perioadă cunoscută în istorie și sub denumirea ”anii deschiderii”
I.1.5. 100 de zile ale Marii Uniri (17 noiembrie – 31 decembrie 2017)
- expoziție de artă plastică cu lucrări originale pe tema Centenarului, realizate de
artista Daniela Frumușeanu
I.1.6. Desene Centenar (20 – 31 decembrie 2017)
- expoziție de desene cuprinzând cele 16 lucrări premiate de juriul Concursului
organizat de Primăria Municipiului Iași în cadrul Programului Centenar
I.2. Evenimente
I.2.1. Harta senzorială (4-12 octombrie)

151

I.2.2. Workshop-ul de design floral (încheiat cu o expoziție de instalații florale)
intitulat Hai să înflorim muzeul (16-21 octombrie)
I.2.3. Simpozionul național Patrimoniul cultural al județului Iași: evidență,
protejare și valorificare (20-21 octombrie)
I.2.4. Deschiderea Centrului pentru Cercetare și Comunicare Iași 1989 (14
decembrie)
I.2.5. Festivitatea de premiere a Concursului "Desene Centenar" (20 decembrie)
Public participant la expozitii și evenimente în anul 2017: aprox. 1.300 persoane.
Activitatea de patrimoniu
Au fost transferate la muzeu plăcile cu hărțile cadastrale ale Iașului din anul 1896,
care erau depozitate în sediul primăriei, în condiții improprii, ele fiind digitizate și
indexate cu sprijinul colegilor de la Complexul Muzeal Național Moldova Iași. Astfel sa reușit alcătuirea unei hărți cvasi-complete, din care s-au identificat 7 poziții lipsă, ce
urmează a fi căutate la DCPCN Iași și la Arhivele Statului, în scopul completării hărții
în format electronic. Pe viitor, hărțile trebuie supuse unui proces complex de
restaurare, în vederea conservării lor în patrimoniul muzeal.
Donații identificate pe parcursul anului 2017:
- donația de 44 tapiserii ce se va constitui în Colecția Gabriela Moga Lazăr;
- donația din partea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, conținând 34
de volume care vor forma fondul inițial de carte și documentare a Centrului Regional
de Cercetare și Comunicare Iași 1989;
- donația oferită de colecționarul Jil Silberstein, conținând cărți poștale și negative
privind Iașul vechi;
- donația oferită de Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Iași, constând într-un fond de
lucrări de artă plastică ale unor personalități exponențiale pentru spațiul artisitc ieșean;
- donația oferită de artistul Liviu Suhar, conținând 21 de lucrări de artă plastică
realizate în Tabăra de la Iacobeni;
- donația oferită de fizicianul și inventatorul Ghiocel Ioanides, cercetător în cadrul
Institutului de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” Iași, constând în ultimul model
românesc de copiator, realizat în 1989 la Iași, respectiv în acte aferente acestei
invenții, toate acestea urmând a face parte, pe viitor, din colecția permanentă ”Mărcile
Iașului”.
Activitatea de cercetare
Pornind atât de la misiunea unui muzeu municipal în general, care, principial vorbind,
are ca obiect de activitate cercetarea, identificarea și valorificarea mărturiilor materiale
și spirituale privitoare la diferitele etape specifice comunităților trăitoare în spațiul local
și regional în care funcționează această instituție, cât și de la Obiectivul 1 din
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022, se poate considera că una
dintre prioritățile de dezvoltare a activității specifice a Muzeului Municipal Iași este
152

aceea de a cerceta și promova elemente și mărturii identitare ale Iașului, indiferent de
perioada istorică din care acestea provin.
Activitatea de cercetare la Muzeul Municipal nu s-a putut desfășura în ”regie proprie”,
cu personal calificat propriu, astfel că s-a axat pe direcția parteneriatelor cu alte
instituții sau pe colaborarea directă cu specialiști din cadrul altor instituții ale
municipalității.
În acest sens a fost încheiat un parteneriat cu filiala Iași a Academiei Române, în
vederea implementării proiectului de cercetare intitulat „Protejarea prin dezvoltarea
unor strategii durabile pentru o mai bună ocrotire a siturilor de patrimoniu mondial
UNESCO din România”, care este finanțat de Ministerul Educației prin Programul
„proiecte de cercetare exploratorie 2016”, coordonat de Uniunea Executivă pentru
Finanțarea Învățământului.
Pe aceeași cale, a parteneriatului, la data de 14 decembrie a fost înființat la Iași, la
Muzeul Municipal, Centrul Regional de Cercetare și Comunicare Iași 1989 care are ca
obiect de activitate cercetarea, informarea și valorificarea științifică a mărturiilor
privitoare la evenimentele petrecute pe parcursul Revoluției Române din decembrie
1989.
Activitatea educativă
Fiecare dintre expozițiile organizate la Muzeul Municipal Iași a implicat și o latură
educativă, nu numai prin conținutul documentar, ci și prin implicarea în organizare și
expunere a unor studenți și doctoranzi din Iași, respectiv prin promovarea expozițiilor
în rândul unităților de învățământ din Iași, pentru care s-a asigurat ghidaj programat
pentru diverse grupuri de elevi. Exemplificăm aici faptul că în cadrul expoziției „Iași –
capitală regală” au fost incluse 10 lucrări ale studenților participanți la tabăra de
creație „Piața Unirii, Piața Artelor” ce s-a desfășurat în calendarul Festivalului
Internațional al Educației 2017, iar expoziția ”Iașii eroilor” a cuprins lucrări ale unor
tineri artiști ieșeni aflați în sistemul educațional artistic. De asemenea, expozițiile au
fost vizitate de de grupuri organizate, cum ar fi cele de la Școala „Gh. Brătianu”,
Colegiul Economic-Administrativ, Colegiul Național și cele ale elevilor din programul
educațional din Programul Centenar, coordonat de trainerii puși la dispoziție de
Asociația Eurodemos.
Un proiect cu pregnant aspect educativ a fost Expoziția „Desene Centenar”, lansată la
Muzeul Municipal Iași cu ocazia Festivității de premiere a elevilor care au participat la
concursul omonim, care s-a adresat concurenților claselor V-XII (împărțiți în 2
categorii de vârstă: V-VIII, respectiv IX-XII).
De asemenea, pe parcursul anului 2017 au fost stabilite detaliile colaborării cu
Asociația Astronomică PLUTO, în vederea organizării „Muzeului Iluziilor” la începutul
anului 2018, eveniment expozițional cu caracter educativ-științific, cu adresabilitate, în
principal, la nivelul vârstelor copiilor și tinerilor, ce s-a dovedit un real succes de
public.
Indicatorii anului 2017:
- 6 expoziții
- 5 evenimente
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- peste 1.300 de vizitatori

EDITURA JUNIMEA
1. Număr apariţii de cărţi și reviste: 100
2. Apariţia revistei „Scriptor” (6 numere, din două în două luni)
3. Participări la evenimente cultural-editoriale (selectiv) : circa 150
4. Clubul de lectură și promovare JUNIMEA-SCRIPTOR
(peste 30 de ediții, circa 2.000 de participanți)
5. Semnale de presă: Activitatea editurii și aparițiile revistei „Scriptor” au fost
semnalate constant în presa culturală (a se vedea Dosarele de presă complete,
JUNIMEA și SCRIPTOR, Colecția de afișe, de DVD-uri etc.), după cum urmează
(selectiv): „România literară”, „Viața Românească”, „Hyperion”(Botoșani),
„Poesis”(Satu Mare),„Ramuri”(Craiova), „Convorbiri literare”, „Expres cultural”,
„Cronica veche,, „Mişcarea literară”(Bistriţa), „Argeş”(Pitești), „Bucovina literară”
”(Suceava), „Ateneu”(Bacău), „Nord literar”, „Apostrof”(Cluj-Napoca), „Vatra
veche”(Tg.Mureș), presa culturală de peste Prut etc.
De asemenea, editura este în relaţie constantă cu presa locală, făcându-și permanent
prezentă oferta de cărți, reviste și activități culturale (radio, TV, presa cotidiană –
„Curierul de Iași”, „Ziarul de Iaşi”,„Evenimentul”). Menționăm și cele 4 (patru) panouri
publicitare, două la Grădina Copou şi două la B.C.U. „Mihai Eminescu”.
Editura a primit, în anul 2017, o finanțare de 509.411 lei de la Bugetul Local.
Veniturile proprii au fost de 156.770 lei (proveniţi din vânzare directă de carte,
vânzare achiziţii carte către biblioteci, contracte regie autori).

ATENEUL IAŞI
Caracteristici generale ale activităţii în anul 2017
Ateneul din Iaşi a continuat, în anul 2017, să ofere comunităţii ieşene activităţi şi
manifestări artistice multiple şi de o tipologie diversificată, îndeplinind astfel obictivele
fixate în programul cultural propus prin promovarea valorilor culturale şi socioeducative în rândul comunităţii ieşene şi susţinerea tinerelor talente locale precum şi a
artiştilor ieşeni.
Din punct de vedere financiar, Ateneul din Iaşi a beneficiat în anul 2017 de un buget
total în valoare de 5.042,44 mii lei, din care 4.200,63 mii lei pentru secțiunea
funcționare și 841,81 mii lei pe secțiunea dezvoltare.
Instituţia Ateneului a rămas şi în cursul anului 2017 un loc de manifestare artistică, de
formare şi educare în domenii diverse ale artei. Activităţiile artistice produse şi
organizate, în anul la care facem referire, au fost caracterizate prin diversitate,
multiculturalism şi interdisciplinaritate, instituţia reunind artişti din diferite domenii de
activitate: teatru, muzică, dans, pictură, film, arte plastice și nu numai.
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Sub noua conducere, în anul 2017, Ateneul din Iaşi a continuat procesul de schimbare
şi modernizare, atât din perspectiva spaţiilor cât şi a produsului cultural-artistic.
Sala de Balet și Dans „Serghei Kotorobai”, una dintre cele mai moderne săli din
România, a fost inaugurată în prezența Maestrului Serghei Kotorobai. Sala de balet și
dans atrage atât prin detaliile estetice, dar și prin dotările de ordin tehnic. Situată la
etajul doi, sala de balet și dans este spațiul cel mai potrivit pentru repetiții, cursuri de
yoga, zumba, pilates etc. Complet renovată și dotată la cele mai înalte standarde, sala
își așteaptă vechii și noii cursanți pentru a-și defini calea spre celebritate!
Renovat în ianuarie 2017, Foaierul Ateneului din Iași reprezintă locul perfect pentru
evenimente de tip cocktail sau prelegeri, lansări de carte, prezentări, vernisaje,
recitaluri. Cu o capacitate de 100 de persoane, Foaierul este ambientul perfect pentru
evenimente culturale.
Inaugurată pe 3 iulie 2017, parcarea Ateneului, situată în imediata proximitate a
acestuia, pune la dispoziție 50 de locuri, astfel încât accesul iubitorilor de artă la
evenimentele organizate în spațiile Ateneului să fie facil.
Galeria Regală de Artă a Ateneului din Iași, inaugurată de către A.S.R. Principesa
Sofia a României pe 17 mai 2017, găzduiește în fiecare lună, expoziții de pictură,
grafică, fotografie, completând agenda culturală a Iașului cu vernisaje inedite ce vă
fac cunoștință cu tainele artei. Galeria este amenajată în spațiul ce leagă Foaierul
Ateneului de Terasa Acoperiș, și pune la dispoziție simeze moderne ce pot găzdui 49
de lucrări de artă.
Inaugurarea celui mai nou parc al Iașului, Romantic Parc - parcul cu tematică
interbelică, a avut loc de Ziua Internațională a Mediului, luni, 5 iunie 2017. Parcul din
fața Ateneului este deschis publicului și celor care doresc să aștepte, într-o atmosferă
relaxantă, începerea evenimentelor, răsfoind reviste și ziare ale perioadei, într-un
decor elegant care răsfață.
Ne-am dorit de la bun început ca Ateneul să nu mai fie perceput doar ca o instituție
care oferă o sală spre închiriere, iar soluția pentru această noua abordare a
reprezentat-o posibilitatea de a aduce în atenția publicului producții proprii. Pentru a
îndeplini acest deziderat era nevoie ca Ateneul să aibă propria echipă de artiști.
Așadar, am reușit să obținem, de la ordonatorul principal de credit și cu ajutorul
dumneavoastră, a consilierilor locali, bugetul necesar pentru zece posturi de actori!
Astfel, în istoria sa de aproape 100 de ani, Ateneul din Iași este al treilea teatru de stat
din oraș, fapt ce oferă tinerilor actori posibilitatea unui loc de muncă în domeniul în
care s-au specializat în timpul facultății, mediul propice de a-și dezvolta aptitudinele
din punct de vedere artistic, oportunitatea firească de a-și îndeplini visul de a profesa,
dar cel mai important, șansa de a așeza la temeilia carierei lor, o cărămidă solidă sub
oblăduirea unei instituții publice, bine organizate. Producțiile proprii pe care am
început să le lansăm, motivați de dorința de a ne construi o imagine bazată pe
diversitate culturală, au adus o schimbare benefica în percepția publicului, și, totodată
a deschis calea spre Ateneu a unor noi segmente de public. Totodată, am reușit să
ducem numele Iașului cultural și peste hotare. Actorii Ateneul ieșean, cu efervescența
lor deja cunoscută, au jucat spectacolul de teatru "Cerere în căsătorie" de A.P Cehov,
în regia lui Radu Ghilaș, în cadrul a două festivaluri internaționale: Festivalul
Internațional „Melpomena Travii” din Kerson, Ucraina și Festivalul Internațional de
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Teatru al Spectacolelor de Cameră organizat de către Ministerul Culturii din Ucraina și
Teatrul Academic „Koleso” din Kiev. La Kerson Ateneul a obținut două premii care neau făcut să credem și mai mult în viitoarele proiecte: „Premiu special pentru montarea
modernă a unui text clasic”, oferit de Președintele juriului regizorului Radu Ghilaș și
„Premiul pentru cea mai bună trupă”. În cadrul festivalului de la Kiev au participat 11
spectacole din 8 țări: Georgia, Israel, România, Bielorusia, Ucraina, Bulgaria, Polonia
și Franța. Și în cadrul acestui festival, Ateneul a reprezentat România cu succes și s-a
întors acasă cu trei distincții: „Premiul pentru Regie”, oferit regizorului Radu Ghilas,
„Premiul pentru cel mai bun actor” pentru personajul Lomov, oferit actorului Codrin
Dănilă și „Premiul special al juriului pentru îmbinarea artelor”, oferit sopranei Diana
Bucur.
În același an 2017, la care facem referire, Ateneul din Iași redobândește pe 13 aprilie,
printr-un document oficial transmis de la Palatul Elisabeta, Înaltul Patronaj Regal al
Alteței Sale Regale, Custode al Coroanei Române şi Principesă Moştenitoare,
Margareta a României. Din anul 1923 şi până în 1947, Regii Ferdinand I, Carol al IIlea şi Mihai I ai României au acordat patronajul lor. Ateneului ieşean, astfel după 70
de ani acesta revine acasă redobândindu-şi prestanța şi certificarea înaltei calități a
evenimentelor culturale organizate, din partea Casei Regale a României. După mai
bine de 70 de ani, din anii grei ai celui de-al II-lea Război Mondial, când Regina Mamă
Elena participa la activitățile cultural-educaționale ce se defășurau la Ateneul ieșean,
miercuri, 17 mai 2017, Alteța Sa Regală Principesa Sofia a României a vernisat la
Ateneul din Iași expoziția personală de fotografie "Elementele Naturii".
Ateneul ieșean susține cele mai importante festivaluri de cultură, anul acesta inițiind în
premieră propriul festival. Aflat la prima ediţie, Festivalul Operelor Independente este
o iniţiativă inovatoare în contextul cultural regional precum şi în perimetrul instituţional
căruia îi aparţine Ateneul din Iaşi. Suita de manifestări are ca idee centrală susţinerea,
promovarea şi impulsionarea producţiilor din domeniul teatrului muzical realizate de
către artiști independenți, indiferent de cetăţenie, precum și spectacolelor realizate de
instituții de învățământ academic de profil.
Cea de-a opta ediție a Festivalului Serile Filmului Românesc l-a sărbătorit în acest an
acasă, la Iași, pe regizorul Cristian Mungiu. S-au împlinit zece ani de la Palme d'Or,
iar cu acest prilej, la Gala de deschidere, pe scena Ateneului din Iași s-a reunit echipa
filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.
Cristian Mungiu, Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Ion Sapdaru și Vlad Ivanov au fost
aplaudați la scenă deschisă pentru performanța de la Cannes, din mai 2007. Cinefilii
au savurat filmele preferate în Sala Mare „Radu Beligan” a Ateneului ieșean, și au
participat la lansările de carte din cadrul festivalului, susținute în Foaierul spațios al
instituției. În data de 20 octombrie, am inaugurat Primul Cinematograf de Stat după
anul 1989. Cinema Ateneu a fost inaugurat în cadrul celei de-a II-a ediții a Festivalului
Les Films des Cannes a Iași, din perioada 20-22 octombrie.
Ateneul din Iași a inițiat și promovat cu succes proiecte precum: ”Ateneu în oraș”
”Ateneul în educația ieșeană”, ”Ateneul în orașele Moldovei”, iar în anul 2018 ne
propunem să dezvoltăm aceste proiecte și să inițiem altele noi.
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a) Indicatori culturali pentru anul 2017:
Nr.
crt
1.

Numărul
evenimentelor

Indicatorul
Premiere de teatru – producții teatrale noi

11 premiere și
28 de reprezentații

2.

Premiere de teatru pentru copii – producții teatrale
noi

7 premiere și
20 de reprezentații

3.

Spectacole de teatru puse în scenă (invitați
speciali, teatru pentru copii, stagiunea estivală etc)
cu încasări

4.

Invitați speciali

5.

Conferințe, prelegeri, lansări de carte, dezbateri

6.

Expoziţii de Artă în cele trei locații:

33 expoziții de artă

7.

● Galeriile de Artă;
● Foaierul;
● Galeria Regală de Artă;
Proiecţii de film în cadrul proiectelor:

123 proiecții de film

142 spectacole;

peste 31 de invitați
speciali

● Serile Filmului Românesc: 10-14 mai;
● Les Films de Cannes a Iasi, ediția a II-a
, 20—22 octombrie;
● Festivalul de Film Documentar DocEst;
● Inaugurarea Primului Cinematograf de
Stat după anul 1989, 20 octombrie;
8.

Cursuri educative pentru copii și adulți

9.

Conferinţe de presă

10.

Proiecte de anvergură:

11.

Ateneu în oraș;
Ateneu în orașele Moldovei;
Ateneu în învățământul ieșean;
Festivalul Internațional al Educației;
Festivalul Operelor Independente, ediția
I, 19-23 iunie;
Evenimente în parteneriat

14 cursuri
12 conferinţe

●
●
●
●
●
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de evenimente

Turnee în țară și străinătate

12.

3 turnee

b) Indicatori economici pentru anul 2017:
Nr.

2017

crt.
1.

Spectatori plătitori la cele 18 premiere din 2017

2.730

2.

Spectatori plătitori la celelalte spectacole de
teatru și manifestări cultural-artistice

23.741

3.

Spectatori plătitori la proiecțiile de film
(octombrie-decembrie)

5.877

Total spectatori plătitori

30.118

4.

Încasări premiere 2017 (lei)

38.743

5.

Încasări alte spectacole de teatru

355.529

și manifestări cultural-artistice
6.

Încasări la proiecțiile de film

52.515

(octombrie-decembrie)
7.

Cursuri

107.045

8.

Chirii

112.895

Total încasări

644.546

CETĂȚENI DE ONOARE AI MUNICIPIULUI IAȘI ÎN 2017

Dionisie Vitcu - actor Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi
Dionisie Vitcu s-a născut la data de 15 decembrie 1937 în comuna Ibănești, județul
Botoșani. A studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca
Caragiale" din București la clasa prof. Constantin Moruzan, Ion Cojar, Radu
Penciulescu (1959-1963).
A debutat scenic în anul 1963 cu rolul Cercetaș din piesa “Noaptea e un sfetnic bun“
de Alexandru Mirodan, în regia: Cornel Todea, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț,
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teatru în care va rămâne până în 1967. Începând din anul 1968 este actor al Teatrului
Național „Vasile Alecsandri” din Iași până în anul 1992.
Rolul său cel mai cunoscut este cel al lui Guliță din filmul "Cucoana Chirița" (1986), în
regia lui Mircea Drăgan, film în care a jucat alături de mari nume ale filmului românesc
ca Dem Rădulescu, Draga Olteanu Matei, Ileana Stana Ionescu, Jean Constantin,
Ștefan Tapalagă, Cezara Dafinescu, Rodica Popescu Bitănescu, Adrian Păduraru,
Iurie Darie etc.
Începând din anul 1990 este cadru didactic la Universitatea de Arte “George Enescu”
din Iași, ajungând până la gradul didactic de conferențiar. În anul 2004 a obținut titlul
științific de Doctor în științe umaniste al Universității Al. I. Cuza, calificativ “Magna cum
laude”, cu teza de doctorat: “G. Ciprian – Dramaturg și romancier între “mister” și
“absurd”, sub îndrumarea prof. univ. dr. Liviu Leonte. Este membru C.N.E.A.A comisia Ahitectură - Arte.
În legislatura 1992-1996 a fost deputat FDSN de județul Iași în Parlamentul României.
În această calitate, a făcut parte din Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă al Camerei Deputaților.
Din anul 2006 a revenit pe scena Teatrului Național din Iași.
Prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu
Doamna profesor universitar doctor Cătălina Arsenescu Georgescu deţine funcţia de
Şef al Disciplinei de Cardiologie Medicală la Universitatea de Medicină şi Farmacie
”Gr.T.Popa”, Iaşi, dar şi de director al Clinicii de Cardiologie Medicală Institutul de Boli
Cardiovasculare ”Prof. Dr. George I.M. GEORGESCU”– Iaşi. Domnia sa a primit
numeroase distincţii de-a lungul carierei, precum Premiul special pentru cea mai bună
carte universitară a anului 2001, pentru lucrarea: Tratamentul raţional al bolilor
cardiovasculare majore
(autori George I.M. Georgescu, Cătălina Arsenescu), acordat de Colegiul
Medicilor din România, FELLOW of the European Society of Cardiology, Ordinul
Naţional „Meritul sanitar în grad de Cavaler”, conferit de
preşedintele României pentru contribuţii la dezvoltarea medicinei
cardiovasculare moderne, 2004, Diploma de onoare „MEDICUL ANULUI”, 2008, gala
premiilor de excelenţă, Premiul pentru activitatea ştiinţifică, 2008, conferit de
Societatea Română de medicină Internă.
Conf. dr. Cristache Zanoschi
Fost conferenţiar la Catedra de Anatomie din cadrul UMF Gr. T. Popa Iaşi, medicul
ginecolog Cristache Zanoschi şi-a dedicat experienţa şi timpul exclusiv pentru
fabricarea preparatelor farmaceutice. Una dintre creaţiile domnului Cristache Zanoschi
este medicamentul Cervugid ovule, cel mai bun antiinflamator în afecțiunile
ginecologice.
Prof. Ioan Caproşu, membru de onoare al Academiei Române
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Născut la data de 26 august 1934, în comuna Mitoc, din judeţul Dorohoi, după ce a
absolvit UAIC, a rămas în cercetare la Institutul de Istorie A.D. Xenopol, pentru a trece
mai apoi in învăţământul superior. În anul 1979 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în
istorie cu teza "Camăta în Moldova, până la mijlocul secolului al XVIII-lea". În anul
1975, a fost distins cu premiul "Nicolae Bălcescu" al Academiei şi a fost cooptat în
Comitetul naţional de redacţie al colecţiei Documenta Romaniae Historica (DRH). În
anul 1990, tot Academia i-a acordat premiul "B.P. Haşdeu" pentru volumul I din
"Monumenta linguae dacoromanorum. Biblia 1688", Pars I, Genesis, 1988, editat cu
Vasile Arvinte. Printre lucrările semnificative ale acestuia se numără: "Iaşii vechilor
zidiri. Până la 1821", editura Junimea - Iaşi, 1974 respectiv ediţia a II-a, în 2007,
lucrare elaborată în colaborare cu Dan Bădărău, "O istorie a Moldovei prin relaţiile de
credit. Până la mijlocul secolului al XVIII-lea", editura Universităţii Cuza, apărută la Iaşi
în 1989 sau "Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi: 1408-1790", în X volume,
apărute la editura Dosoftei, 1999-2008.
Excelenţa Sa, Miguel Maury Buendia, Nunţiu Apostolic, Ambasadorul Sfântului
Scaun în România
Miguel Maury Buendía (n. 19 noiembrie 1955, Madrid, Spania) este un arhiepiscop
catolic, doctor în drept canonic şi diplomat al Sfântului Scaun. A fost numit şi
consacrat în 2008 ca arhiepiscop titular de Italică. A îndeplinit funcţia de nunţiu
apostolic în Kazahstan, Kârgâzstan şi Tadjikistan (2008-2015) şi apoi pe cea de
nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova (din decembrie 2015).
General-locotenent (r) Dumitru-Dorin Prunariu
Dumitru Prunariu s-a născut la 27 septembrie 1952, la Braşov. A absolvit Facultatea
de Inginerie Aerospaţială din cadrul Universităţii “Politehnica” din Bucureşti în anul
1976 cu specializarea inginerie aeronautică. La vârsta de 28 de ani, a devenit primul
şi singurul cosmonaut român, după ce a zburat la bordul Soyuz 40 până la complexul
orbital Salyut 6 într-o misiune ce a durat aproximativ 8 zile.
Este membru de onoare al Academiei Române (2011), membru al Comisiei de
Astronautică a Academiei Române şi preşedinte al acesteia din 2015. De asemenea,
Dumitru Prunariu este Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Cluj- Napoca
(2007), al Universităţii Tehnice a Moldovei din Chişinău (2011) al Universităţii de Vest
din Timişoara (2013), al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, al Universităţii
Petru Maior din Târgu-Mureş (2017), Honorary Doctor al Colegiului Lindsey Wilson din
Columbia, Kentucky, SUA (2014).
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ORGANIZAREA ȘI PARTICIPAREA LA ÎNTÂLNIRI OFICIALE CU
REPREZENTANȚI AI UNOR AMBASADE

3 februarie 2017- Participare la Forumul Inventatorilor Români alături de Dl. Diar
Nurbintoro, Ambasador al Republicii Indonezia, însoţit de către dna. Susilawati Bakrie
(diplomat însărcinat cu afaceri politice) şi dl. Dicky Ahmad Rizaldi (diplomat însărcinat
cu afaceri economice).
9 martie 2017- întrevedere cu E.S. doamna Ambasador al Olandei, Stella RonnerGrubacic, cu prilejul unui eveniment organizat în cadrul proiectului "Leaders for
Justice", organizat de CRPE.

28 martie 2017 – întrevedere cu Ambasadorul Franţei, E.S. François Saint-Paul
Excelența Sa, domnul Francois Saint-Paul, Ambasadorul Franței, a avut marți, 28
martie 2017, o întâlnire de curtoazie cu Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Din
delegația care l-a însoțit pe Excelența Sa la Primăria Municipiului Iași au făcut parte
Christophe Gigaudaut, directorul Institutului Francez în România (consilier de
cooperare și acțiune culturală la nivelul Ambasadei Franței la București), Vincent
Lorenzini, directorul Institutului Cultural Francez din Iași, Radu Grădinaru, Consul
Onorific al Franței la Iași, și Raluca Vârlan, consilier la Institutul Francez din Iași.
Programul vizitei delegației la Iași mai include o serie de întâlniri cu mediul academic
ieșean, în orașul nostru existând în prezent o comunitate de 645 studenți francezi.
30 martie 2017- vizită oficială dl. Ambasador al Indiei, Dr AVS Ramesh Chandra
3 aprilie 2017 - vizita Excelenței Sale domnul Yevhen Levytsky, insarcinat cu
afaceri a.i. al Ucrainei în Romania, însoțit de reprezentanții Asociației de Prietenie
Români-Ucraina din Iași, dl președinte Victor Hrihorciuc și dl Daniel Seredenciuc.
Discuțiile dintre edilul-șef al Iaşului și delegații ucrainieni au vizat relațiile de înfrățire și
proiectele de colaborare ale Municipiului Iași cu orașele Cernăuți și Vinnitsa din
Ucraina, diplomatul ucrainean menționând și o solicitare a localității Balta din regiunea
Odessa pentru o viitoare colaborare. Excelența Sa a exprimat și dorința de a fi
amplasată la Iași o statuie a poetului național ucrainian Taras Șevcenko, precum și
necesitatea strângerii relațiilor economice între cele două țări (care au cunoscut o
creștere cu peste 30% din 2015) și a organizării unor misiuni de afaceri reciproce. În
acest context, primarul Mihai Chirica a prezentat modelul de bună practică realizat la
începutul acestui an cu Republica Moldova, Primăria Municipiului Iași fiind partener și
susținător al proiectului.
5 aprilie 2017- vizita la Iaşi a Ambasadoarei Olandei Ms. Stella Ronner-Grubačić
- Conferința inspiraționala internaționala „NEW CITIES” Iași
6 aprilie 2017- întrevedere cu E.S. Ambasador al SUA, dnul Hans Klemm
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Joi, 6 aprilie, primarul Mihai Chirica a avut o întrevedere cu Ambasadorul Statelor
Unite ale Americii, Excelența Sa Hans G. Klemm. Oficialul american a fost primit la
Palatul Roznovanu, discuțiile din biroul primarului atingând subiecte precum
cooperarea economică și culturală și întărirea democrației în România. „Este a treia
mea vizită la Iași. De data aceasta a fost parte a unui program de vizite și în alte
județe din regiune. La Iași m-am întâlnit cu membrii echipei Amazon. Activează aici de
12 ani și își dezvoltă afacerea foarte rapid. Mai sunt companii americane foarte active
tot din domeniul IT. Am avut oportunitatea să cunosc și un proiect susținut de
Fundația Româno-Americană la Miroslava. Am vizitat un pic și orașul Iași, un oraș
încărcat de istorie, cu un simț al mândriei civice dezvoltat, care mă inspiră
întotdeauna”, a spus Excelența Sa.
30 – 31 mai 2017- întrevedere cu E.S. Kisaburo Ishii, Ambasadorul Japoniei
Excelența Sa Kisaburo Ishii, Ambasadorul Japoniei la București, a făcut o vizită de
două zile în municipiul Iași, însoțit de doamna Sachiko Ishii și de Ryohei Tobibayashi,
consilier I pe probleme politice. Delegația japoneză a vizitat mai multe obiective din
oraș și a avut întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale și ai instituțiilor de cultură,
economice și de învățământ.
În cadrul întâlnirii de la sediul Primăriei Municipiului Iași, cu primarul Mihai Chirica, au
fost discutate mai multe aspecte de ordin politic și administrativ, din care cel mai
important este legat de dezvoltarea unor relații dintre autoritățile administrației locale
din Iași cu autorităţi locale şi cu mediul de afaceri din Japonia. De asemenea, s-au
făcut propuneri de inițiere a unor relații de schimburi de experiență și de bună practică
în ceea ce privește mediul universitar și domeniul cultural.
„Excelența Sa mi-a propus ca în perioada următoare să demarăm o colaborare
susținută pentru organizarea unor evenimente comune, în care organizatori să fie
Primăria Municipiului Iași și Ambasada Japoniei la București. Vom face o agendă
comună de evenimente culturale și educaționale și analizăm posibilitatea organizării
unor misiuni economice comune. Vreau să îi mulțumesc public Excelenței Sale pentru
cuvintele frumoase despre orașul nostru și cred că această vizită, prima a unui
diplomat al Japoniei în Iași, va fi punctul de plecare pentru multe colaborări
fructuoase”, a declarat primarul Mihai Chirica.
8 iunie 2017 – întrevedere cu E.S. Ambasadorul Germaniei, dnul domnul Cord
Meier-Klodt, însoţit de domnul Sebastian Gromig, şeful secţiei economice al
Ambasadei.
În cadrul discuțiilor Excelența Sa și-a manifestat disponibilitatea de a sprijini
demersurile de dezvoltare durabilă ale Iașului bazate pe cele mai importante atuuri
locale: mediul educațional și academic, instituțiile de cultură și moștenirea vie de
monumente istorice. De asemenea, Ambasadorul german va sprijini demersurile
Primăriei Municipiului Iași de înfrățire cu orașe similare din Germania, orașe care să
furnizeze modele de bună practică în domeniile administrativ și, mai ales, economic
pentru comunitatea ieșeană. Nu în cele din urmă, demnitarul s-a arătat dispus să
promoveze mediul economic ieșean în Germania în perspectiva participării unei
delegații ieșene, în perioada 4 – 6 octombrie, la Expo Real Munchen 2017, prin
intermediul Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România).
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9 iunie 2017 – întrevedere cu E.S. Domnului Arvydas POCIUS, Ambasador al
Republicii Lituania în România
În cadrul discuțiilor, Ambasadorului Lituaniei și-a exprimat dorința de a contribui la
dezvoltarea relațiilor economice între Iași și firme lituaniene, precum și de a încuraja
schimburile studențești și între tinerii ieșeni și lituanieni. În context, edilul-șef a
menționat că un grup de tineri lituanieni au fost prezenți la Iași în luna martie a acestui
an în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și coordonat de Eurodemos.
Totodată, primarul Mihai Chirica a propus Excelenței Sale să faciliteze înfrățirea
Iașului cu un oraș din Lituania, propunerea fiind acceptată cu entuziasm de înaltul
demnitar lituanian și urmând să prindă contur în perioadă imediat următoare. Pe
ansamblu, Ambasadorul Lituaniei s-a arătat impresionat de Iași, oraș cu care a luat
acum contact pentru prima oară și pe care l-a perceput ca pe un oraș dinamic, tânăr,
efervescent și în plină dezvoltare.
26 iunie 2017 - vizită Ambasador Elveţia, E.S. dnul Urs Herren însoţit de soţia sa

11 iulie 2017 – întrevedere cu E.S Thanh Cong, Ambasador al Republicii
Socialiste Vietnam în România
Printre temele abordate în discuțiile avute de cei doi oficiali a fost și cea privind
posibilitatea încheierii unui acord de înfrățire cu orașul Hue, fosta capitală imperială a
Vietnamului, un important oraș cultural. „Astăzi am avut bucuria și onoarea să fim
vizitați de ambasadorul Republicii Vietnam. Temele discuțiilor au vizat legăturile
academice, culturale și economice. Tot astăzi (marți, 11 iulie), un artist vietnamez va
vernisa o expoziție la Palatul Culturii. Am profitat de prezența domnului ambasador
pentru a deschide căile pentru unele colaborări, inclusiv cea cu Centrul de Studii pe
Indochina, un centru creat pe lângă Academia de Studii Economice din București și
care dorește să creeze o relație directă cu Universitatea «Al. I. Cuza»”, a declarat
Mihai Chirica.
18 iulie 2017 - întrevedere cu Andrei Grinkevich-Ambasdor Extraordinar si
Plenipotential al Republicii Belarus in Romania
28 septembrie 2017 – întrevedere cu E.S. Michèle RAMIS, Ambasadoarea Franţei
în România
În cadrul discuțiilor de la Palatul Roznovanu primarul Mihai Chirica a trecut în revistă
câteva elemente ale cooperării dintre Municipiul Iași și statul francez, printre care
proiectul viitorului Centru Cultural European care va fi amenajat la Palatul Braunstein,
importanța prezenței Institutului Francez la Iași, recenta vizită a directorului general
Renault, Yves Caracatzanis, la Iași și parteneriatul Primăriei Municipiului Iași cu
compania Veolia.
2 octombrie 2017 – întrevedere cu E.S. domnul Ambasador Gerhard REIWEGER,
Ambasadorul Austriei
Discuțiile de la sediul Primăriei Municipiului Iași s-au axat, în principal, pe colaborarea
în domeniile educațional, cultural și economic. Excelența Sa, care a participat și la
deschiderea anului universitar 2017 – 2018 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, sa declarat încântat de mediul universitar ieșean și de oportunitățile de dezvoltare a
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capitalei Moldovei. În acest context, Gerhard Reiweger și-a exprimat dorința de a
intensifica relațiile de colaborare dintre România şi Austria în ceeace priveşte
implementarea sistemului de educație duală pe model austriac / german, în contextul
lipsei micilor meseriași pe piața forței de muncă din România.
5 octombrie 2017 – Întrevedere cu E.S. Dl Osman Koray Ertaș, Ambasador al
Turciei la Bucureşti
„Este pentru prima dată când vin la Iași, dar nu este prima dată când particip la astfel
de evenimente în România. Sunt mândru că autobuzele Isuzu, produse realizate în
Turcia, cu eforturi ale inginerilor turci, sunt aduse în Iași. Turcia și România sunt
parteneri puternici, strategici. Centrele majore din România au prioritate pentru noi,
Iașul fiind unul dintre ele. Ne dorim să încurajăm relațiile economice și comerciale
dintre cele două țări. De altfel, pilonul parteneriatului nostru strategic dintre țările
noastre îl reprezintă relațiile comerciale. Turcia este al cincilea partener în materie de
comerț al României. Cele mai multe investiții turcești sunt în sudul țării, dar încurajez
comunitatea turcă din zona dumneavoastră să investească mai mult. Avem potențial,
sunt multe lucruri care ne leagă, de la geografie până la cultură și istorie”, a declarat
ambasadorul.
12 octombrie 2017- întrevedere cu Excelența Sa Marco Giungi, Ambasadorul
Republicii Italiene în România, Novella Enrico, consul onorific al Italiei la Iași, Ezio
Peraro (Institutul Italian de Cultură), Luca Gentile (Agenția Italiană pentru Comerț
Exterior), Roberto Musneci (Camera de Comerț Italiană pentru România) și Giulio
Bertola (Confindustria România).
„Este o vizită care vine să întărească relațiile economice și culturale dintre țările
noastre. Am ascultat cu multă atenție proiectul de dezvoltare a noii metode de
promovare a Italiei în România. Mi se pare un proiect provocator și pentru Guvernul
României, care ar putea adopta o politică similară pentru a putea promova oamenii de
afaceri români în exterior. Sunt convins că vizita de astăzi va lăsa urme puternice și că
vom colabora foarte bine”, a declarat primarul Mihai Chirica.
26 octombrie 2017 – întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Ucrainei, E.S. Oleksandr Bankov
2 noiembrie 2017 – întrevedere cu E.S. Domnul Marcin Wilczek, Ambasador al
Poloniei în România
Oficialii au discutat în special despre modelul de bună practică polonez în atragerea
de fonduri europene și investiții străine, despre potențialul economic al municipiului
Iași și al Regiunii Nord-Est și despre interesul crescut al investitorilor polonezi pentru
această zonă a României, în special datorită importantului centru universitar și
dezvoltării exponențiale din domeniul IT.
12 decembrie 2017 – întrevedere cu E.S. Ambasadorul Canadei, dnul Kevin
Hamilton
„România are o democrație puternică, pentru că zeci de mii, uneori sute de mii de
români ies în stradă și protestează pașnic, exercitându-și drepturile democratice.
Canada, ca și mulți parteneri internaționali, este preocupată și are aceeași îngrijorare
pe care o au mulți dintre protestatari în ceea ce privește reforma în justiție și pachetul
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de legi care se dezbate în Parlament. Din 2007 și până în prezent România a făcut
progrese remarcabile în lupta împotriva corupției și în constituirea independenței în
acest sector. Multe părți din pachetul de legi amintit par că vor inversa acest proces.
De aceea înțelegem pe deplin nemulțumirile protestatarilor. Referitor la recentele
măsuri fiscale pot spune că principala noastră preocupare este să asigurăm siguranță
și predictibilitate pe piața economică. Investitorilor nu le plac schimbările bruște,
corupția și semnalele care ar putea arăta că buna guvernare este în pericol”, a
declarat Ambasadorul Canadei în România.

ÎNFRĂŢIRI

22-24 Noiembrie 2017 – semnarea acordului de înfrătire a oraşului Iaşi cu oraşul
Sevilla din Spania

ALTE INTÂLNIRI / VIZITE EXTERNE

23-25 ianuarie 2017 - întâlnire cu reprezentanţii Asociației de înfrățire a orașului
francez Villeneuve d”Ascq (Association Villeneuve-Iasi – AVAI) respectiv
vicepresedinta AVAI si dl profesor Nadji Rahmania, cel carea inițiat în 2003 proiectul
de înfrățire
8-9 martie 2017 - întâlnire responsabili organizare „la Saison France-Roumanie
2019”, Jean-Jacques Garnier şi Andrei Țărnea
6 mai 2017 - întrevederea domnului primar Mihai Chirica cu o delegație formată din
domnul Yan JIANWU, Consilierul Cultural al Ambasadei Republicii Populare Chineze
la București, domnul Jin HONGYUE, Director al viitorului Centru Cultural Chinez la
Iași, domnul Tan Mi Tiberiu și doamna Marieta Anastasescu din cadrul Ambasadei.
Delegația chineză a fost însoțită de doamna senator Iuliana SCÂNTEI, Vicepreședinte
al Senatului României.
27-28 iunie 2017 - vizită oficiali ai Primariei Sofia din Bulgaria și conducerea Dalkia
30 iunie 2017 - a avut loc întâlnirea domnului primar Mihai Chirica cu domnul Jeong O
Park, Decan al Colegiului de Studii Central și Est Europene, Departamentul de Limba
Română și președinte al Camerei de Comeț Româno- Coreană, domnul profesor Heo
Young, Decan al Centrului pentru Centrului pentru Limba și Cultura Coreana însoțiți
de domnul prof. univ. Mircea Georgescu din cadrul Universității Al I Cuza.
20-21 septembrie 2017 – vizita Consilierului Politic al Ambasadei Canadei, dnul
Christopher Duggan
9 octombrie 2017 - întâlnire şi organizare conferință la Universitatea Cuza- profesor
Shimon Shetreet, Israel
16 noiembrie 2017 - întâlnire dl Sebastian Metz, Director general AHK România
domnul Juan G. Gruben, membru în Consiliul de administrație AHK și senior
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reprezentative al Commerzbank, doamna Swantje Kortemeyer, Șef al secției
Economice și Comerciale a Ambasadei Republicii Federale, a Germaniei la București
alți reprezentanți ai AHK.

EVENIMENTE CU CARACTER INTERNAȚIONAL

29 martie 2017 – Forum Economic Francofon (organizat de Camera de Comerț
Franco-Română, Primăria Iași, Consulatul Onorific al Franței la Iași, Institutul
Francez)
4 octombrie 2017 – eveniment Camera de Comerț Româno-Franceză ”Mobilitatea
viitorului”
19 octombrie 2017 – eveniment Camera de comerţ Romano-Olandeză

PARTICIPARI LA TÂRGURI / EVENIMENTE

18 – 20 octombrie 2017 – deplasare la DŰSSELDORF, GERMANIA (pe 19 intâlnire
oficială cu Primarul din Düsseldorf, pe 20 eveniment cultural)
20-22 octombrie 2017 – eveniment VIENA – participare la acțiunea de plantare a
unui vlăstar din teiul lui Eminescu

Proiecte europene în implementare de către Serviciul Relații Internaționale începând
cu anul 2017 (programe de cooperare teritorială europeană finanțate prin Programul
Interreg Europe:
1. CLEAN 2. InnovaSUMP
LEGĂTURA CU DIASPORA

Biroul Diaspora a fost înființat prin H.C.L. nr. 133 din 11 aprilie 2017, privind
aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Iași, şi funcţionează în cadrul Direcției Relații Publice și
Transparență Decizională.
Mesajele constante adresate de Biroul Diaspora ieșenilor aflați departe de țară, prin
intermediul misiunilor diplomatice și consulare și al asociațiilor românești din afara
granițelor, au avut ecou și au facilitat dialogul ieșenilor din diaspora cu autoritățile
locale, cu scopul de a reclădi încrederea că numai împreună vom putea aduce Iașul la
standardele moderne și dinamice de dezvoltare pe care acest oraș le merită și le
poate oferi ca alternativă de viață și de muncă acelora care, în prezent, trăiesc
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departe de țară.
Deschiderea Primăriei Iași, prima care a înființat în cadrul structurii sale un birou
destinat diasporei, model de bune practici la nivel național, a fost apreciată de ieșenii
stabiliți în afara granițelor care s-au simțit, după mulți ani, incluși în proiectele de
dezvoltare ale Iașului și invitați să ia parte activă la reconstrucția economică, spirituală
și culturală a comunității noastre.
Menționăm că reprezentanții diasporei au fost invitați, în premieră, în cadrul
dezbaterilor privind bugetul Primăriei Municipiului Iași pentru anul 2018, să transmită
propuneri privind alocarea bugetară și să identifice ariile de interes pentru diaspora.
Inițiativele diasporei sunt analizate și încurajate, în vederea creării de plus-valoare în
comunitate și atragerii resursei umane din diaspora către Iași, oraș în plină
expansiune dar care se confruntă cu un deficit al forței de muncă și care are nevoie de
investiții durabile, cu beneficii pe termen lung.
Crearea de locuri de muncă, educația, sănătatea, infrastructura, proiectele culturale
se află între preocupările constante ale ieșenilor din străinătate.
Tocmai pentru a veni în întâmpinarea ieșenilor din diaspora și pentru a atrage această
resursă umană valoroasă pentru Iași, Primăria Municipiului Iași și Restart Home au
creat o platformă – Restart Jobs, unde companiile ieșene au fost invitate și încurajate
să publice constant locurile de muncă vacante pe care ieșenii din diaspora să le poată
cunoaște și analiza, în vederea revenirii la Iași pe un loc de muncă apropiat pregătirii
lor profesionale, mediului de lucru și gradului de salarizare obținut în străinătate.
Orice resursă umană din diaspora atrasă spre Iași este un câștig pentru întreaga
comunitate.
Evenimentele organizate sau susținute de Biroul Diaspora au atras beneficii directe
pentru Iași, prin îmbunătățirea comunicării cu ieșenii din diaspora, prin soluționarea
unor probleme administrative ale acestora în raport cu Primăria Municipiului Iași și prin
reușirea înființării unor companii sau spații de co-working, a unor mici inițiative private,
dar care au adus spre Iași o importantă resursă umană din străinătate și prin
organizarea unor programe de training susținute de ieșeni din diaspora, deosebit de
utile pentru antreprenori și pentru viitorii antreprenori.
Între evenimentele anului 2017 cu implicarea Biroului Diaspora, amintim:
-

întâlnirea cu reprezentanții mediului diplomatic acreditat la București, cu investitori
străini, cu reprezentanții industriei de IT și outsourcing, întâlniri în cadrul grupurilor
de lucru ale PMI, participarea la deschiderea sau relocarea unor birouri sau
aniversări speciale ale companiilor cu sediul în Iași: Autoliv, Preh, Levi9, 3Pillar
Global, Pentalog – eveniment Pentastagiu, deschidere FabLab, Codecamp,
Continental, Amazon, Gemini CAD Systems, BMT Aerospace, CRF Health,
întâlnire organizată în colaborare cu ANIS, întâlniri cu reprezentanții Romania
Green Building Council, întâlnire cu reprezentanții Walloth Urban Advisors,
Codecamp, Salonul Internațional Euroinvent, participarea la Iași Business Days, la
Iași Business Mixer organizat de ABSl, la Forumul Afaceri.ro, la Gala PIN Awards,
întâlnirile cu reprezentanții Băncii Mondiale – Raportul Diagnosticarea Sistematică
a României, întâlnirile cu Camera de Comerț și Industrie Olandeză, întâlnirea cu
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-

-

-

-

managerii spitalelor ieșene organizată de compania Philips, Conferința New
Cities, conferința Pria IT&C and Intellectual Property, inaugurarea laboratoarelor
din cadrul Facultății de Informatică a Universității “Al. I. Cuza” (Centric,
Continental, Levi9) și a Facultății de Automatizări și Calculatoare din cadrul
Universității “Gh. Asachi” (Continental și Tech-Con), Conferința Investiții
pentru Iași organizată în parteneriat cu Bursa de Valori București, Corpul
Experților
Contabili
și
Contabililor
Autorizați
din
România,
Camera Auditorilor Financiari România, Camera de Comerț și Industrie Iași, Atipic
Beauty etc.;
program de training organizat de Ascendis (trainer Ciprian Ouatu) si evenimentul
“Antreprenor 2.0” (trainer Paolo Ruggeri) organizat de Open Source Management
(OMS) în colaborare cu Restart Home;
susținerea programului de training pentru studenți în cadrul Primăriei Municipiului
Iași, organizat de asociația Civica cu susținerea Primăriei Municipiului Iași și a
Consiliului Local Iași;
concurs pentru ieșenii din diaspora cu ocazia Sărbătorilor Iașului și premierea
mesajelor din diaspora în cadrul evenimentului Magia Sărbătorilor la Palatul
Roznovanu;
conferința inspirațională Pedro Fuentes-Cid, dizident Cubanez, lecție a rezistenței
și curajului, eveniment în cadrul Festivalului Internațional al Educației.

În cadrul celei de-a doua ediții a Sărbătorii Diasporei - Iașul este acasă!, care are
loc, în fiecare an, în luna august, a avut loc, la Palatul Culturii, Conferința RePatriot,
organizată de RePatriot-Fundația Romanian Business Leaders și Primăria
Municipiului Iași la care au participat, români din Diaspora, reprezentanți ai
RePatriot, antreprenori, autorități locale, personalități ale Iașului și reprezentanți ai
mass media.
A fost un moment important pe agenda proiectelor de comunitate, Iașul fiind un
susținător activ al elaborării unui profil puternic de țară și al generării, împreuna, a
unor proiecte și soluții durabile pentru România, în ansamblul ei.
Conferința s-a adresat ieșenilor din diaspora, antreprenorilor, reprezentanților mediului
universitar, ai mass/media și ai administrației locale, consilierilor locali,
parlamentarilor, societății civile și asociațiilor studențești care doresc să se implice în
proiectul atragerii ieșenilor din diaspora către Iași.
„Plecarea masivă a românilor din zona Iașului trebuie transformată dintr-o mare
problemă într-o oportunitate. Ieșenii plecați reprezintă un vector potențial de
dezvoltare prin inițiativă antreprenorială, expertiză, diplomație economică și culturală.
Administrația locală și mediul de afaceri ieșean a aderat la chemarea RePatriot de a
aduce românii mai aproape de casă și suntem bucuroși să fim alături”, a afirmat
Marius Bostan, inițiatorul programului RePatriot.
Primarul Municipiului Iaşi, Mihai Chirica a afirmat că „Reconectarea iesenilor de
pretutindeni la proiectele Iaşului este un efort de comunitate, în care administratia,
mediul de afaceri, societatea civilă, instituțiile de învațământ și de cultură, toți ieșenii
trebuie să investească încredere, speranță, unitate. Nivelul de prosperitate dorit
pentru Iași nu poate fi atins decât prin proiecte durabile și perfect adaptate timpului
nostru.A venit vremea ca pentru toti ieşenii Iaşul să fie, cu adevărat, ACASĂ!
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Pentru mine, fiecare zi în care dumneavoastră, ieșenii de pretutindeni, alegeți să veniți
acasă și să vă implicați în efortul nostru comun de ridicare a nivelului de vizibilitate și
de prosperitate a orașului nostru este o sărbătoare.
Fiecare zi în care, prin deciziile noastre asumate cu responsabilitate și cu dragoste
față de oameni, reușim să convingem un ieșean să nu mai plece din Iași, departe de
familie, de prieteni și de locurile dragi este o zi câștigată pentru comunitatea noastră”.
Un moment de înaltă încărcătură emoțională l-a reprezentat vizita la Centrul DIFAIN
CSA, în care copii cu păriți plecați în străinătate au exprimt, prin teatru, dans și joc
dorința de a fi împreună cu familiile lor și a de a nu mai fi nevoiți să trăiască departe
de părinții plecați din țară. Nici un efort de societate nu este prea mare atunci când
este vorba de reunirea unor destine care nu își vor găsi niciodată, separat, împlinirea.
Totodată, în cadrul Săptămânii Diasporei - Iașul este acasă, a avut loc lansarea
Biroului ReStart Home pe care Asociatia O șansă pentru fiecare, in parteneriat cu
Primaria Municipiului Iasi il demareaza ca proiect de comunitate la care toate
asociatiile din Iasi sunt invitate sa contribuie, intr/o forma non/profit si pe baza de
voluntariat, la crearea unei punti de legatura intre cetatenii din diaspora care doresc
sa propuna proiecte de antreprenoriat la Iasi.
Pe lângă partea de conferințe și evenimentele publice cu specific tradițional românesc
pentru ieșeni, Biroul Diaspora a coordonat un tur de business al Iașului cu accent pe
zone de investiții, de dezvoltare startup-uri, inclusiv cu prezentarea unor proiecte
antreprenoriale de succes la Iași, în vederea atragerii de noi investiții către Iași.
Biroul Diaspora adresează cele mai frumoase gânduri de apreciere pentru implicarea
ieșenilor noștri din diaspora în promovarea României şi a valorilor sale autentice peste
tot în lume, pentru că un model de succes se construieşte numai printr-un efort comun
de acceptare, de încredere şi de construcţie durabilă
Un alt eveniment de deosebită sensibilitate pentru Iași organizat de Biroul Diaspora, în
colaborare cu Comunitatea Evreilor din Iași și cu Rabinul Josef Wasserman din
Israel, în intervalul 27 iunie – 1 iulie 2017, a fost „Marșul Vieții”, care a marcat
comemorarea a 76 de ani de la Pogromul din Iași.
A fost un un moment simbolic de recunoaştere a meritelor deosebite ale acestei
comunităţi în dezvoltarea Iaşului şi o reparaţie morală şi istorică a suferinţelor suferite
în cadrul Pogromului de la Iaşi.
Iaşul a fost printre primele oraşe din România în care s-a stabilit comunitatea
evreiască, deosebit de implicată atât la dezvoltarea comerţului, cât şi a artelor (primul
teatru idish din lume, „Pomul verde”, a funcţionat la Iaşi, în zona actualului Parc al
Teatrului), a medicinei, a stiinţelor şi a patrimoniului architectural, fiind un oraș special
pentru membrii comunității evreiești din România și Israel.
În colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României și la inițiativa deputatului
Aurel Vainer, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, care a
lăudat eforturile municipalităţiii ieşene de sprijinire a comunităţii evreieşti, a avut loc, la
28 iunie 2017, Forumul româno-israelian, care a reunit antreprenori români și
israelieni și a deschis drumul unor misiuni economice și programe de cooperare
comune.
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„Aş vrea să lansăm Forumul prieteniei româno-israeliene, la Iaşi. An de an Federaţia
şi Ambasada vor fi parteneri. La Iaşi am putea aduce evrei şi neevrei, de aici şi din
Israel, pentru a da semnale şi mai puternice privind dezvoltarea relaţiilor dintre cele
două comunităţi. L-am adus cu noi pe preşedintele Camerei de Comerţ România –
Israel, dl Călin Coşar. Domnia sa mi-a transmis că în România sunt circa 400 de firme
cu capital israelian înscrise la Registrul Comerţului. Există multe altele care au sedii în
alte ţări şi care activează în România. Volumul de afaceri nu este foarte mare, 500 de
milioane de dolari. De aceea cred că acest forum va trebui să aibă ţinta de a ajunge la
un miliard de dolari. Sunt investiţii multe de 4-5 miliarde de dolari, dar prin offshore. Aş
dori ca Iaşul şi Moldova să ajungă ceea ce e Israelul în lumea largă în domeniul IT, de
exemplu. Aş dori să conlucrăm şi să punem în valoare capacităţile tinerilor de la
universităţile ieşene şi să ducem acest lucru spre dezvoltarea reciprocă”, afima
domnul Aurel Vainer.
Ca proiect academic și spiritual de mare sensibilitate româno-israelian s-a înscris
Simpozionul științific “Cultura diferenței.Diferența culturii”, cu participarea mediului
academic din România și Israel. Iașul este un oraș-muzeu, un loc unic în care
spiritualitatea, credința, tradiția se împletesc armonios cu proiectele moderne, o viață
universitară vibrantă, o societate civilă puternică și implicată în bunul mers al
comunității, o diasporă însemnată și o identitate deja recunoscută peste tot în lume.
Biroul Diaspora își canalizează energiile în dorința organizării unor acțiuni concrete în
ceea ce privește colaborarea cu ieșenii din afara granițelor pe teme culturale,
educaționale, sănătate, industrie de IT și outsourcing, dar și pe teme economice
precum dezvoltarea infrastructurii urbane și de turism.
Iașul este un oraș deschis investitorilor și municipalitatea sprijină concret mediul de
afaceri și susține dezvoltarea lui. Organizarea unor forumuri pe teme economice și de
turism, dar și o colaborare între mediul universitar ieșean și cel din Israel, precum și
proiectele culturale și academice cu implicarea ieșenilor din diaspora vor contribui, cu
siguranță, la dezvoltarea unor proiecte valoroase pentru Iași.
Toate acțiunile de importanță particulară pentru mediul de afaceri ieșean organizate
sau susținute de Biroul Diaspora transmit un mesaj clar de susținere a Primăriei
Municipiului Iași pentru companiile multinaționale și firmele ieșene care trebuie să
găsească în Iași un mediu onest, predictibil și transparent, în vederea atragerii, într-un
număr cât mai mare, a ieșenilor din diaspora.
Iaşul are, cu siguranță, nevoie de contribuția ieșenilor noștri din diaspora, adevărați
ambasadori ai Iaşului în străinătate și este o certitudine că prin proiecte comune vom
ridica profilul de vizibilitate al Iașului pe plan internațional, pe de o parte, și vom
restabili punțile de încredere în administrația locală, pe de altă parte, pentru
reîntoarcerea către Iași a valorilor noastre autentice din afara granițelor.
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EVENIMENTE PUBLICE

Evenimentele publice în care este implicată Primăria Municipiului Iași se desfășoară
pe trei mari direcții:
● Realizarea de evenimente publice în organizare proprie: târguri, concerte,
spectacole în cartiere, acțiuni specifice dedicate unor sărbători naționale sau
internaționale ce s-au bucurat de succes în rândul locuitorilor și vizitatorilor
municipiului Iași.
● Sprijinirea altor organizatori de evenimente, parteneri ai Primăriei Municipiului
Iași, la realizarea de manifestări publice.
● Emiterea de avize pentru campanii promoționale, târguri, expoziții etc.,
organizate de către agenți economici pe domeniul public al Municipiului Iași,
precum și pentru campanii promoționale mobile care se desfășoară pe arterele
Iașului.
Ziua Unirii Principatelor Române - 24 ianuarie 2017
Aproape 10.000 de ieșeni au fost în Piața Unirii pentru a participa la manifestările
dedicate zilei de 24 ianuarie, Unirea Principatelor Române. Manifestările au început la
ora 10.00 cu un concert folcloric organizat pe o scena amplasată în Piaţa Unirii, urmat
de un ceremonial religios și de discursurile oficialităților: mitropolitul Moldovei și
Bucovinei, IPS Teofan, consilierul prezidențial Ion Oprișor, care a citit mesajul
președintelui Klaus Iohannis, vicepreședintele Senatului, parlamentarul PNL Iulia
Scântei, ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, ministrul Culturii din Republica Moldova,
Monica Babuc, președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, și primarul Mihai
Chirica. Au urmat ceremonia de depunere de coroane de flori la statuia domnitorului
Alexandru Ioan Cuza, parada militară, tradiționala Horă a Unirii, precum și „masa
populară” și a doua parte a concertului de muzică populară.
Ora Pământului
Pe data de 25 martie 2017 a avut loc evenimentul Ora Pământului, cea mai mare
mișcare voluntară de mediu din toate timpurile. Pentru a 9-a oară consecutiv, WWFRomânia a încurajat cetăţenii, organizații, companii, instituții publice și centre
culturale din toată țara să stingă lumina timp de o oră, între 20.30 și 21.30. România
s-a alăturat astfel altor peste 7.000 de orașe din mai mult de 160 de țări, pentru a
arăta că dorește mai multă determinare și acțiuni concrete pentru eradicarea
problemelor de mediu. Mesajul pentru comunitatea Earth Hour din România a fost:
„Dăruiește naturii din energia ta”. Cetaţenii au fost invitaţi să stingă luminile din case,
să folosească bicicleta, să facă orice formă de mişcare, chiar şi o simplă plimbare
simbolică prin oraș, împreună cu prietenii, vecinii, familia sau colegii. Evenimentul işi
doreşte să ofere o regăsire a simplitaţii existentei dincolo de tehnologie. Edificiul
simbol al oraşului şi monument istoric, Palatul Culturii a fost punctul zero al actiunii de
stingere a iluminatului arhitectural. Celebrarea Orei Pamantului a continuat cu un
recital Cantus Mundi România.
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Noaptea Muzeelor
Primăria Muncipiului Iași s-a alăturat și în anul 2017 spiritului european. Evenimentul
internațional „Noaptea Muzeelor” ce se desfăşoară în 30 de ţări şi deschide porţile a
peste 3000 de muzee, promovează cultura ca principală componentă a entităţii
europene. Parte componentă a acestei iniţiative au fost şi expoziții dedicate aniversării
Centenarului României și comemorării Primului Război Mondial. S-a urmărit
promovarea de către municipalitate a rolului Iașului, capitala României în perioada
1916-1918, în realizarea idealului național. La Palatul Roznovanu au fost expuse
obiecte de patrimoniu primite de la Muzeul Național de Istorie a României. Piesa
centrală a fost sabia, chipiul şi epoleții generalului Eremia-Teofil Grigorescu, eroul de
la Mărășești, simbol al recunoaşterii rolului determinant în luptele de la MarăştiMarăşeşti-Oituz care au salvat existenţa statului român.
Dinner in the Sky
Primăria Municipiului Iași și DITS premiază “Excelența”. Cei mai buni ieșeni din
diverse domenii(artă, cultură, muzică, dans, concursuri școlare, studențești etc.) au
avut posibilitatea de a servi o masă la înălțime și de a savura această experiență
unică în perioada 8 - 11 iunie 2017, Esplanada Palatului Culturii
Târgul Meșteșugarilor
Peste 90 de meșteșugari, producători și comercianți din diferite zone ale țării au expus
obiecte de vestimentație rustică, vase din cupru, împletituri din nuiele, sculpturi,
picturi, țesături, podoabe, ouă încondeiate, săpunuri naturale, flori etc. Târgul a fost
organizat în perioada 23 - 25 iunie 2017, în Parcul Expoziției
Festivalul RomânIA Autentică – prima ediție
În perioada 22 – 30 iunie 2017, peste 40 meșteșugari, producători și comercianți din
diferite zone ale țării au expus obiecte de vestimentație rustică, vase din cupru,
împletituri din nuiele, sculpturi, picturi, țesături, podoabe, ouă încondeiate, săpunuri
naturale, flori etc.
A fost organizat un concert de muzică populară, “Hai să dăm mână cu mână”
susținut de artiști din zona Moldovei – Sofia Vicoveanca, Laura Lavric, Ansamblul
„Floricică de la munte”, Asociația Doina Iașului, Ansamblul Hora Moldovei și invitați din
Republica Moldova – Ion Paladi,Orchestra Lăutarii & Nicolae Botgros.
Dezbaterea publică a bugetului anului 2017
Evenimentul emblematic pentru participarea democratică a cetăţenilor în procesul de
elaborare a politicilor publice în municipiul Iaşi este dezbaterea publică a bugetului. În
data de 28 decembrie 2016, a fost lansat spre consultare publică proiectul bugetului
local pentru anul 2017.
Consultarea a fost compusă din doua etape distincte. Prima s-a desfăşurat pentru
perioada 28 decembrie 2016 - 27 ianuarie 2017, când propunerile cetăţenilor au fost
colectate prin intermediul a 5.000 flyere la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni şi
Centrele de Cartier. Începând cu 1 februarie 2017 a fost demarată cea de-a doua
etapă, cea a dezbaterilor publice pe tema proiectului de buget. Aceasta s-a incheiat
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pe 1 martie în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu, când s-a desfăşurat
întrunirea finală.
Prin această acţiune fiecare ieşean a avut posibilitatea de a-şi face cunoscută opinia
şi sugestiile in privinţa priorităţilor bugetare ale anului 2017. Propunerile şi participarea
cetăţenilor au completat proiectul de buget care a fost aprobat de Consiliul Local al
municipiului Iaşi.
1 Decembrie, Ziua Națională a României
Ceremoniile de marcare la Iaşi a Zilei Naţionale a României au avut loc pe 1
decembrie 2017, în Piaţa Palatului Culturii. Evenimentul aniversar a cuprins concertul
folcloric numit „Noi suntem români”. A urmat un Te Deum oficiat de înalţii prelaţi ai
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi Episcopiei Romano – Catolice. Pe scena
amplasată în apropiere de statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, oficialităţile locale au
rostit discursurile de celebrare a Zilei Naţionale a României. Ca noutate, se remarcă
faptul că pe scenă au rostit discursuri rectori ai universităţilor, un elev, un tânăr medic
rezident, un reprezentant al sectorului de IT și un academician. Momentul aniversar a
fost marcat şi de o paradă militară. De asemenea, ieşenii au putut urmări retragerea
cu torţe a militarilor pe traseul Muzeul Unirii – Pietonalul Ştefan cel Mare – Palatul
Culturii. Succesiunea de manifestări aniversare s-a încheiat cu proiecţii de lumină pe
un drapel montat pe turnul Palatului Culturii, în timpul intonării imnului naţional de
către fanfara militară.
Magia Sărbătorilor la Palatul Roznovanu
În luna decembrie a anului 2017 a avut loc evenimentul „Magia Sărbătorilor la Palatul
Roznovanu”. Acest eveniment a fost dedicat locuitorilor municipiului Iasi care au dorit
să celebreze în inima comunităţii magia sărbătorilor de iarna. Participanţii s-au putut
bucura de un minunat spectacol de colinde, care a avut loc într-o atmosferă de
poveste la Sala Vasile Pogor a Palatului Roznovanu, sediul Primăriei Municipiului
Iași.
Concertul de colinde a adus în fața publicului tineri artiști valoroși care au interpretat,
atât colinde românești, cât și internaționale: Corul de copii Juniorii Operei, dirijor
Raluca Zaharia; Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași – Corul Amadeus,
coordonator Delia Simionescu; Corul Basileus al Seminarului Teologic Liceal Ortodox
„Sf. Vasile cel Mare", din Iași, dirijor Diac. Prof. Mihai Ursache; cvartetul Essenza
Quartet; Ansamblul coral Vovidenia și Corul Bisericii Sfântul Nectarie, dirijor Ana
Maria Dumitru.
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MANIFESTĂRI CUPRINSE ÎN PROGRAMUL CENTENAR
Lansarea site-ului proiectului „Procesul comuniștilor din România”
Joi, 21 decembrie, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași a avut loc
lansarea
site-ului
proiectului
„Procesul
comuniștilor
din
România”:
www.procesulcomunistilor.ro. Proiectul este inclus în Programul Centenar al
municipalității ieșene și este organizat de Universitatea „Petre Andrei” (UPA) din Iași și
Institutul de Studiere a Ideologiilor, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași. Moderatorul
evenimentului a fost Daniel Șandru, coordonatorul Compartimentului Centenar din
cadrul Primăriei Municipiului Iași.
Inaugurarea Pieţei Prieteniei Româno – Americane – 3 noiembrie 2017
Vineri, 3 noiembrie, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de relații militare românoamericane și a sosirii Misiunii Americane la Iași, a fost inaugurat Parcul Prieteniei
Româno – Americane „Woodrow Wilson”. Situat lângă Biserica Bărboi, parcul este
delimitat de esplanada Costache Negri, strada Golia, strada Cuza Vodă, strada Elena
Doamna, Biserica Bărboi și stradela Bărboi. Cu acelaşi prilej, a fost inaugurată și
aleea care poartă numele lt. col. Henry Watkins Anderson, șeful Comisiei Crucii Roșii
Americane pentru Balcani în Primul Război Mondial.
Tramvaiul Centenarului
Tramvaiul Centenarului a fost inaugurat duminică, 26 noiembrie 2017. „Tramvaiul
Centenarului – Iași, capitala renașterii naționale” readuce în prim-plan, după un veac,
statutul de capitală de război al orașului Iași în perioada 1916-1918. Compoziția
grafică include portretele Regelui Ferdinand, Reginei Maria, primarului Gheorghe
Mârzescu, generalului Henry Mathias Berthelot, premierului I.C. Brătianu și pe cel al
politicianului și istoricului Nicolae Iorga, personalități marcante în cadrul evenimentelor
politice și armate din timpul Primului Război Mondial. Compoziția cuprinde totodată
traseul parcurs de membrii Casei Regale, de clasa politică și de populație în 1916,
atunci când capitala României a fost mutată de la București la Iași, în urma ocupației
germane.
„Procesul comuniștilor din România”, lansat la Iași
Marți, 7 noiembrie, la exact 100 de ani de la izbucnirea Revoluției Bolșevice,
Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor și Primăria
Municipiului Iași au lansat proiectul „Procesul comuniștilor din România”. Evenimentul,
care s-a desfășurat în cadrul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași, a
avut loc în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu.
Concurs de desene pe tema Centenarului
Unul dintre evenimentele organizate în cadrul Programului Centenar al Primăriei
Municipiului Iași a fost şi Concursul de Desene CENTENAR, ce a avut ca scop
principal implicarea elevilor ieșeni din ciclul gimnazial și liceal într-un exercițiu artistic
de recuperare a memoriei cu privire la rolul pe care România și orașul Iași l-au avut în
Primul Război Mondial, dar și în ceea ce privește împlinirea idealului național al Marii
Uniri.
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Primăria a montat două plăci comemorative care marchează sprijinul Iașului în
Primul Război Mondial
Primăria a continuat manifestările incluse în cadrul Programului Centenar. Marţi, 17
octombrie, au fost dezvelite două însemne comemorative amplasate pe fațada a două
clădiri emblematice din timpul Primului Război Mondial. Prima placă comemorativă a
fost amplasată pe Colegiul Național, în a cărui clădire în urmă cu un secol a funcționat
Spitalul Militar nr. 286 și Filiala Iași a Crucii Roșii, patronată de Principesa Maria
Moruzi (Cuza) și unde, în 1917, a fost internată Ecaterina Teodoroiu. Al doilea însemn
a fost montat pe Corpul C al Universității „Al. I. Cuza”, fosta casă a lui George G.
Mârzescu, primarul orașului Iași între 1914 – 1916 și ministru al Agriculturii și
Domeniilor între 1916 – 1918.
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL AL EDUCAȚIEI
Festivalul Internațional al Educației este un proiect cultural – educativ anual, organizat
în perioada mai – iunie de către Primăria Municipiului Iași împreună cu instituțiile de
învățământ superior ieșene, Inspectoratul Școlar Județean, instituții de cultură de stat
sau private, precum și operatori culturali independenți și societatea civilă.
Organizată de Primăria Municipiului Iaşi, a patra ediţie a Festivalului Internaţional al
Educaţiei (FIE) a avut loc în perioada 9 mai – 9 iunie, evenimentele desfăşurându-se
sub conceptul „Centenar”.
FIE Iași 2017 a debutat pe 9 mai cu o paradă spectaculoasă, iar din 10 mai au început
proiecțiile de filme și evenimentele cuprinse în programul Serilor Filmului
Românesc. O parte din proiecții au avut loc la Ateneul din Iași, tot acolo fiind
organizată o gală la care invitat de onoare a fost maestrul Ion Dichiseanu.
O premieră la FIE a reprezentat-o accentul pus pe evenimentele comunității IT din
Iași: în luna mai au avut loc șase masterclasses susținute de traineri și consultanți IT
renumiți pe plan mondial, iar pe 12-13 mai a avut loc la Iași Conferința Internațională
CODECAMP.
Evenimentele culturale au fost numeroase, incluzând și Târgul de Carte LIBREX,
care a avut loc în perioada 10 – 14 mai. Ca în fiecare an, poezia a avut un rol central
la FIE: în perioada 16 – 19 mai s-a desfăşurat Festivalul Internațional de Poezie
„Grigore Vieru”, iar în perioada 22 – 28 mai Festivalul Internațional „Poezia la
Iași”.
Din 15 mai, în Parcul Copou a fost organizat atelierul creativ CENTENAR –
Comemorarea Primului Război Mondial, de către Uniunea Artiștilor Plastici – filiala
Iași, unde artiști precum Felix Aftene, Dan Covătaru, Leontin Păun, Sorin Purcaru sau
Ilie Bostan au expus lucrări tematice. Din 20 mai, Piața Unirii s-a transformat în Piața
Artelor, unde studenții de la secția de Arte Textile – Universitatea Națională de Arte
„George Enescu”, împreună cu profesorii de la această specialitate, au realizat o
lucrare textilă de ample dimensiuni în onoarea aniversării CENTENARULUI
ROMÂNIEI și comemorarea PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL.
La finalul lunii mai (26 – 28 mai), a avut loc a VII-a ediție a Hangariada, prima ediție
cu invitați din afara României, dar și artiști locali: OUTSTORM, LES ELEPHANTS
BIZZARES, WHISKYDENKER (Germania), MOONLIGHT BREAKFAST, TRAVKA,
YELLOW, BYRON, CONQUERING LION (Macedonia), Noua Ani Lumină, Aftimescu,
Avantgarde etc.
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Spectacole pe scena de la Palatul Culturii: operă, muzică clasică, rock & Nigel
Kennedy
Seria de evenimente din fața Palatului Culturii a început cu Weekend Clasic
Centenar, care s-a desfăşurat timp de trei zile (19, 20 și 21 mai), când au fost
susţinute spectacole Filarmonica din Cernăuți, Opera Națională Română Iași și Opera
de Stat din Chișinău.
Miercuri, 24 mai, ieşenii au asistat la un spectacol extraordinar susținut de Filarmonica
de Stat „Moldova” Iași, alături de pianista Alexandra Dariescu și dirijorul Gabriel
Bebeșelea.
Vineri, 26 mai, studenții Iașului au participat la tradiționalul Marș al Absolvenților,
urmat de recitalul susținut de Țăndărică & Bosquito.
Sâmbătă, 27 mai, scena de la Palatul Culturii i-a aparținut lui Nigel Kennedy: cel mai
apreciat violonist din lume! Copil minune, care la vârstă de 10 de ani alege
înregistrările de jazz ale lui Fats Waller, a fost elev la Şcoală de Muzică Yehudi
Menuhin, ulterior făcându-şi studiile cu Dorothy DeLay, la Juilliard School din New
York. Începutul carierei sale şi l-a făcut pe terenul muzicii clasice, interpretând şi
înregistrând majoritatea marilor concerte de vioară. Mai târziu și-a trecut în repertoriu
şi genurile de jazz, klezmer şi altele.
Seria de spectacole din fața Palatului Culturii s-a încheiat duminică, 28 mai, cu
spectacolul de balet al Operei din Odessa, o prezență artistică deosebită.
SĂRBĂTORILE IAȘULUI
În perioada 9 – 15 octombrie 2017 a avut loc cea de-a XXVI-a ediție a Sărbătorilor
Iașului. Mai multe manifestări de interes cultural, spiritual, sportiv au fost incluse întrun program care i-a bucurat atât pe ieşeni, cât şi pe pelerinii aflaţi la Iaşi cu ocazia
Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.
Traseul Memoriei
Duminică, 15 octombrie, între orele 16.00 – 20.00, cei interesaţi au avut posibilitatea
să viziteze gratuit mai multe clădiri – simbol din Municipiul Iași. În cadrul evenimentului
intitulat „Traseul Memoriei”, ajuns la ediția a doua, mai multe muzee și instituții din Iași
şi-au deschis porţile pentru cei care au dorit să afle mai multe despre perioada
Primului Război Mondial, când Iaşul a fost capitala României.
Superconcertul Sărbătorile Iaşului
Pe 15 octombrie 2017, au concertat Carla’s Dreams, What’s Up, Alina Eremia, Keo,
Gabriel Cotabiță, Alexandra Ungureanu și artiști ieșeni: Eda România, Daria Bahrin,
Diana Vartolomei și Trupa RAO.
Concursul de muzică şi instrumente „Copii în Sărbătoare”
La eveniment au participat circa 300 de participanţi: copii şi tineri, compozitori,
coregrafi, oameni de media, jurnalişti care au făcut parte din juriul concursului.
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„IA ȘI Marchează”
Aproximativ 300 sute de ieșeni cu veleități fotbalistice, dar cu meserii diferite, de la
profesori, avocați, jandarmi, polițiști și funcționari publici până la angajați din mediul
privat, au participat, timp de 19 zile, în competiția de minifotbal „IA ȘI Marchează”.
Întrecerea fotbalistică organizată de Primăria Municipiului Iași și ajunsă la a XII-a
ediție a adus la start 18 echipe, organizate în patru grupe a câte patru sau cinci
echipe.
Seara Valorilor
Sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 17.00, Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului
Iași a găzduit tradiționala Seară a Valorilor, parte a Sărbătorilor Iașului dedicată
omagierii personalităților locale și nu numai.
„Seara Valorilor, devenită deja o tradiție, își propune să-i celebreze, într-un gest
normal de recunoștință, pe ieșenii – și nu numai – care s-au remarcat grație unor
realizări deosebite în domeniile culturii, educației, științei, artei, economiei sau
implicării civice. Pentru mine, ca primar, este o bucurie, dar și o datorie de onoare să
aduc, în numele comunității, un omagiu acelor personalități care fac cinste Iașului și
țării noastre”, a declarat primarul Mihai Chirica.
Teiul lui Eminescu la Viena
În perioada 20 – 21 octombrie, Primăria Municipiului Iaşi Asociația pentru Promovarea
Culturii Româneşti „Mihai Eminescu” din Viena și Muzeul Unirii din Iași au organizat
evenimentul „Epopee tei la Viena”.
Acțiunea principală a constat în plantarea unui vlăstar desprins din teiul poetului Mihai
Eminescu din Parcul Copou. Tot în semn de omagiu faţă de poetul naţional Mihai
Eminescu a fost dezvelită o placă comemorativă dedicată acestuia.
SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ALE IAȘULUI 2017

Aprinderea iluminatului festiv – în data de 1 decembrie 2017, la bradul ornat de pe
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt a fost aprins iluminatul decorativ amplasat pe arterele
municipiului Iași.
Moș Crăciun în Orășelul Copiilor – un actor ce l-a personificat pe Moș Crăciun a
asigurat momente de animație pentru copii.
Târgul de iarnă – au fost amplasate 50 de căsuțe de lemn în care au fost
comercializate produse specifice Sărbătorilor de Iarnă (decorațiuni, produse
alimentare, produse de artizanat etc.)
Serbări de iarnă în cartiere: Spectacole prezentate de formații de obiceiuri
tradiționale și coruri de copii; Moș Crăciun și echipa sa au împărțit cadouri copiilor
prezenți.
Serbarea Pomului de Iarnă - spectacol pentru copii realizat de trupa The Sky
Revelionul în stradă 2017 – 2018 – super concert la care au participat Mihai
Mărgineanu, DYA, Ovidiu Lipan Țăndărică & Rona Hartner și Fanfara Shukar din 10

177

Prăjini, FAYDEE. Momentul trecerii dintre ani a fost marcat printr-un spectaculos joc
de artificii.
EVENIMENTE ORGANIZATE SAU AVÂND PARTENER PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI IAŞI
Calendarul evenimentelor din luna ianuarie 2017
Nr.

Titlu

Perioada

Proiect
Eveniment
1.

/

Simpozionul „Ziua
Internaţională
de
Comemorare
a
Victimelor
Holocaustului:
Tinerii
ieşeni
şi
memoria
Holocaustului
în
comunitate”
27 ianuarie

Organizator/
parteneri

Proiect
implementat

Primăria Iaşi
Primăria
Municipiului
Iaşi

2.

Gala Excelenţei
Sportului Ieşean

19 Ianuarie

Observaţii

- cheltuieli pentru
materiale, cazare,
transport
Proiect
implementat

- cheltuieli pentru
Direcţia
premii, plachete,
Judeţeană
catering, etc
pentru Sport şi
Tineret Iaşi

3.

Proiect
implementat:

Manfestările
dedicate zilei de 24
ianuarie

- cheltuieli
montare mesh-uri
24 ianuarie

Primăria Iaşi

- chirie fațade bl.
7, 9 și 11

Calendarul evenimentelor din luna martie 2017
Nr.

Titlu
Proiect
Eveniment

4.

Perioada
/

Competiţia „Vocea
10 martie
Şcolii Ieşene”, Ediţia
178

Organizator/
parteneri

Uniunea
Sindicatelor

Observaţii

Proiect
implementat

I – 2017

5.
Proiectul „Reţeaua
Marea Neagră”

1–3
martie

Libere din
Învăţământul
Preuniversitar
Iaşi

- cheltuieli privind
materiale si premii

Teatrul
Naţional
„Vasile
Alecsandri”
Iaşi

Proiect
implementat:

6.
Atipic Beauty, editia
a XII-a

15 martie

Asociatia
Open Your
Heart

acord de
parteneriat
Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

Calendarul evenimentelor din luna aprilie 2017
Titlu
Nr.

7.

8.

Proiect /
Eveniment
Conferințe
Inspiraționale
Internaționale de
arhitectură „New
Cities” Iași și Turul
de Arhitectură și
Patrimoniu Construit
– Axa Culturală
Concursul de
încondeiat de ouă

Perioada

Organizator/
parteneri

Observaţii

Proiect
implementat:
4-5 aprilie

Asociația Pro
Event

5-24 aprilie

Asociatia
„Toma
Cozma”

acord de
parteneriat

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

Calendarul evenimentelor din luna mai 2017
Titlu
Nr.

9.

Proiect /
Eveniment
Expoziţia
Europeană a
Creativitătii şi
Inovării

Perioada

Organizator/
parteneri

25 -27 mai

Asociatia
„Forumul
Inventatorilor
Români”
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Observaţii

Proiect
implementat:
acord de

„EUROINVENT”

10.

11.

12.

13.

Crosul Companiilor
B2 Run

FestudIS

Târgul de carte
„Librex”

Rock’n’Iaşi Open Air

parteneriat

7 mai

Asociatia
Runners Club

8-14 mai

Casa de
Cultura a
Studentilor
Iasi

10-14 mai

Organizaţia
Patronală
AGORA a
Societăţilor
pentru
Difuzarea
Tipăriturilor şi
a Altor Bunuri
Culturale din
România

19-21 mai

Asociatia
Culturală
„Moldavia”

Proiect
implementat:
logistică
Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

Calendarul evenimentelor din luna iunie 2017
Nr.

14.

Titlu
Proiect / Eveniment

“Rocanotherworld”

Perioada

9 -11 iunie

Organizator/
parteneri

Observaţii

Asociaţia
Industrii
Creative

Proiect
implementat

Primăria Iaşi

- logistică
(toalete,
garduri, etc.)
Proiect
implementat

15.

Conferința pentru
Educație Timpurie

20 iunie
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Asociația
„OvidiuRo”

acord de
parteneriat

16.

Expoziția
Internațională de
Invenții „Inventica”
2017

17.

Proiectul „Ansamblul
Doina Carpaţilor –
Ambasador al
tradiţiilor folclorice
româneşti”

18.

19.

20.

Raliul Iaşului

Iaşi Cultural Trophy

„Târgul national de
ceramică tradiţională
„Cucuteni 5000”

28-30 iunie

Fundația
Universitară
„Gheorghe
Asachi” din Iaşi

22 iunie-31
august

Casa de Cultură
a Studenţilor
Iasi

24 iunie

Primăria Iaşi

16-17 iunie

Asociaţia
Sportivă „XS
Motorsport

23-25 iunie

Centrul
Judeţean
Pentru
Conservarea şi
Promovarea
Culturii
Tradiţionale Iaşi

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat
Proiect
implementat:
acord de
parteneriat
Proiect
implementat:
- cheltuieli
scenotehnică
Proiect
implementat:
acord de
parteneriat
Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

Proiect
implementat:
-scenotehnică
- servicii
artistice
21.

RomânIA Autentică

24 iunie

Primăria Iaşi

- Doina Iaşului
- Ansamblul
“Floricică de la
Munte”
Lavric srl
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Calendarul evenimentelor din luna iulie 2017
Nr.

Titlu
Proiect / Eveniment

22.

Școala Europeană de
vară „ASTRA”, ediția
a IV-a

23.

Festivalul
Internațional de
Folclor pentru copii si
tineret „Cătălina”,
ediția a XXIII-a

Perioada

Organizator/
parteneri

24-30 iulie

Asociațiunea
pentru Literatură
Română și
Cultura
Poporului
Român – ASTRA
–
Despărțământul
„Mihail
Kogălniceanu”

Observaţii

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

Proiect
implementat:

25-29 iulie

Palatul Copiilor

Proiect
implementat:

Proiect
implementat:

24.

Caravana filmelor
TIFF

16-17 iulie

Asoc.ptr.
Promovarea
Filmului
Romanesc

4 iulie

25.

Conferinţa
internaţională de
Matematică

Societatea
ROMAI

acord de
parteneriat

acord de
parteneriat

acord de
parteneriat
Elevi de nota 10
26.

Primăria Iaşi

14 iulie

Proiect
implementat:
Premii – achiziţii
tablete, PC

Calendarul evenimentelor din luna august 2017
Nr.

27.

Titlu
Proiect / Eveniment
Dotare Sala
Polivalentă, suprafaţă
de joc si tabelă

Perioada
augustdecembrie

182

Organizator/
parteneri

Observaţii

Primăria Iaşi

Proiect
implementat:

Direcţia
Judeţeană

HCL – Protocol

pentru Sport şi
Tineret Iaşi

28.

Participarea a două
eleve din Iasi la C.M.
de “Dezbateri
academice pentru
liceeni

1-11 august

Asociatia
„Clubul de
Dezbateri
Academice

de Colaborare
Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

Calendarul evenimentelor din luna septembrie 2017
Nr.

29.

30.

31.

Titlu
Proiect / Eveniment
Întâlnirea
Internaţională a
Tinerilor Ortodocşi
(ITO 2017)

Cupa Europeană
Intercluburi la Tir cu
Arcul

Campionatul Naţional
de viteză schimbarea
rotilor de rezervă

Perioada

Organizator/
parteneri

1–4
septembrie

Mitropolia
Moldovei şi
Bucovinei

Observaţii
Proiect
implementat:
acord de
parteneriat
Proiect
implementat:

15-17
septembrie

Primăria Iaşi

23
septembrie

Proiect
Primăria
implementat:
Municipiului Iaşi
Asigurare condiţii
Poliţia Locală
de competiţie şi
Iaşi
infrastructură

Asigurare condiţii
de competiţie şi
infrastructură

Primăria
Municipiului Iaşi

32.

Săptamâna
Internaţională a
Sportului pentru Toţi

23-30
septembrie

Asociaţia
Judeţeană
Sportul pentru
Toţi.

Proiect
implementat:

Fundaţia
Sportului
Ieşean

33.

Simpozionului
Internaţional
“Monumentul –
Tradiţie şi Viitor”

28 sept – 1
octombrie
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Complexul
Muzeal
Naţional
Moldova Iaşi,

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

Calendarul evenimentelor din luna octombrie 2017
Titlu
Nr.

Proiect /
Eveniment

34.

Ziua
internaţională a
Persoanelor
Vârstnice
Conferinţa
„Mobilitatea
viitorului”

Perioada

Organizator /
parteneri

Observaţii

1 octombrie

Primăria Iaşi

Proiect implementat

DAC

prin DAC

4 octombrie

35.

Camera
Franceză de
Comerţ,
Industrie şi
Agricultură în
România
(CCIFER)/
Primăria Iaşi

Proiect implementat
- cheltuieli protocol

36.

Târgul de Cărţi şi
Arte Frumoase
„Arca lui
Gutenberg”, ed.
a III-a

4–8
octombrie

Sedcom Libris

37.

Festivalul
Internaţional de
Teatru pentru
Publicul Tânăr –
FITPT

5 – 12
octombrie

Teatrul pentru
Copii şi Tineret
„Luceafărul”
Iaşi

Proiect implementat

UAIC Iaşi

Proiect implementat

38.

Conferinţa
„Libertatea de
exprimare şi
securitatea
naţională”

39.

Expoziţia CSMS
Iaşi – Despre
Fotbal cu
dragoste. Autor:
Dan Ignat

9 – 29
octombrie

Centrul
Municipal de
Memorie
Vizuală /
Primăria Iaşi

40.

Expoziţia „Roşu
peste tot”. Autor:
Marius Butiuc

9 – 29
octombrie

Centrul
Municipal de
Memorie
Vizuală /

9 octombrie

Proiect implementat
Parteneriat strategic

Parteneriat strategic
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Proiect implementat
Parteneriat strategic

Proiect implementat
Parteneriat strategic

Primăria Iaşi

41.

Expoziţia „Livada
cu vişini – Pictorii
Iaşului”. Autor:
Ozolin Duşa

42.

Târgul de cariere
– sesiunea de
toamnă 2017

9 – 30
octombrie
10-13
octombrie

43.

Dezvelire plăci
comemorative,
Centenarul
României

10 – 15
octombrie

44.

Conferinţa
Internaţională,
Interregională şi
Transfrontalieră
„Acceptarea
Diversităţii
Lingvistice şi
culturale prin
intermediul limbii
engleze”

12 – 15
octombrie

Primăria Iaşi

Proiect amânat

SC Alte Fapte
SRL, Reţeaua
Târgul de
Cariere

Proiect implementat

Primăria Iaşi

Parteneriat strategic

Proiect implementat

Proiect implementat
UAIC Iaşi

- cheltuieli materiale
promoţionale

13
octombrie

Uniunea
Proiect implementat
Artiştilor
Plastici – Filiala
Iaşi

46.

Săptămâna
europeană a
democrației
locale

14 -21
octombrie

Primăria Iaşi

Proiect implementat

47.

„Traseul
Memoriei” –
Centenarul
României

15
octombrie

Primăria Iaşi

Proiect implementat

19
octombrie

Camera de
Comerţ
OlandaRomânia /
Primăria Iaşi

Proiect implementat

45.

48.

Salonul Anual de
Artă Plastică
Artis 2017

„Exploring Doing
Business in NL”
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- cheltuieli protocol

49.

Spectacol
Aniversar „De la
Anotimpurile lui
Vivaldi la
Rapsodia lui
Enescu” –
Marinică Botea si
invitatii săi

19
octombrie

Casa de
Cultura a
Studentilor

200.

Şcoala de
sociologie
franco-romană

19-20
octombrie

UAIC Iaşi

Proiect implementat

Proiect implementat
- cheltuieli protocol
Proiect implementat

201.

Epopee tei la
Viena

18 – 22
octombrie

Primăria Iaşi

202.

Zilele CCD
„Spiru Haret”

5-6
octombrie

Casa Corpului
Didactic

Codecamp Iaşi
203.

27-28
octombrie

- cheltuieli protocol
- cheltuieli transport,
cazare, masă
Proiect implementat
- cheltuieli materiale
informative
Proiect implementat

Primăria Iaşi

- cheltuieli închiriere
săli
Proiect implementat

204.

205.

Les Films de
Cannes a Iaşi

Proiectul „Harta
senzorială”

20 - 22
octombrie

4-12
octombrie

Primăria Iaşi

Teatrul pentru
Copii şi Tineret
”Luceafarul”
Iaşi

- cheltuieli servicii de
agenţii turism (cazare,
masă, transport),
materiale, contracte de
drepturi de autor

Proiect implementat
Parteneriat strategic

Muzeul
Municipal Iaşi

206.

Simpozionul
naţional
Patrimoniul
cultural al

20-21
octombrie

Muzeul
Municipal Iasi
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Proiect implementat
- cheltuieli servicii de
agenţii turism (cazare,

judeţului Iaşi:
evidenţă,
protejare şi
valorificare

207.

Expoziţia „Iaşii
eroilor”

masă, transport)

15
octombrie –
31
decembrie

Muzeul
Municipal Iaşi

Proiect implementat

Primăria
Municipiului
Iaşi
208.

Cupa MAGIC

13-15
octombrie

Fundaţia
Sportului
Ieşean

Proiect implementat:
- cheltuieli cazare,
masă, premii

Federaţia
Română de
Minifotbal

209.

Festivalul
Trandafir de la
Moldova

5-7
octombrie

Centrul
Judeţean
Pentru
Conservarea şi
Promovarea
Culturii
Tradiţionale
Iaşi

Proiect implementat:
Acord de parteneriat

Calendarul evenimentelor din luna octombrie – Sărbătorile Iaşului
Titlu
Nr.

210.

Proiect /
Eveniment

Ghidul pentru
pelerini

Perioada

Organizator /
parteneri

9 - 15
octombrie

Mitropolia
Moldovei şi
Bucovinei –
Sectorul
Cultural şi
comunicaţii
media
Tipografia
Albina /
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Observaţii

Proiect implementat
Acord de parteneriat

Notă de comandă
nr.99946/6.10.2017:
918,20 lei
211.

Competiţia „Ia Şi 9 – 27
Marchează”
octombrie

Primăria Iaşi

Notă de comandă
nr.99942/6.10.2017:
1.350 lei
Referat alocare premii:
2.700 lei

212.

Prim Ajutor
„Pelerinajul
Sfânta
Parascheva”

Primăria Iaşi
9-15
octombrie

Serviciul
Voluntar de
Ambulanţă Iaşi

Proiect implementat
Parteneriat strategic

Târgul de
toamnă

213.

(Sărbătarea
Vinului - Hala
Centrală,
Costache Negri
– Aleea cu
castani, Bdul.
Ştefan cel Mare)

9 – 15
octombrie

Primăria Iaşi

Proiect implementat:
- sonorizare Hală

Proiect implementat:

214.

Spectacol
folcloric –
Alexandru cel
Bun, Cartier
Nicolina

- Doina Iaşului
13
octombrie

Primăria Iaşi

- Puiu Gabriela
- Val Baba
- artificii Nicolina
- scenotehnică
Proiect implementat

215.

Concursul „Copii 13
în sărbătoare”
octombrie

Primăria Iaşi

216.

Seara Valorilor

14
octombrie

Primăria Iaşi

217.

Super Concert Palatul Culturii

15
octombrie

Primăria Iaşi

218.

Sfinţirea Bisericii 15
Sfântul Nectarie octombrie
– Alexandru cel

Mitropolia
Moldovei şi
Bucovinei,
188

- cheltuieli premii,
materiale, cupe, etc.
Proiect implementat:
- servicii catering
Proiect implementat:
Servicii artistice
Proiect implementat:
- cheltuieli scenotehnică

Bun

Biserica
Sfântul
Nectarie

219.

Street Food
Festival

14 – 15
octombrie

Primăria Iaşi

220.

Ceaiul
Pelerinilor

14 – 15
octombrie

Primăria Iaşi

Proiect anulat
Proiect implementat:
- cheltuieli materiale

Calendarul evenimentelor lunii noiembrie 2017
Nr.

Evenimentul

Perioada

221

Expoziţia
„Descătuşare.
Artisti ieşeni în
anii '70”

6 noiembrie
– 31
decembrie

222

Expoziţia „100
de zile ale Marii
Uniri”

17
noiembrie –
31
decembrie

223

Zilele Bibliotecii
Centrale
Universitare
„Mihai
Eminescu”

10-12
noiembrie

224

225

226

Organizator/Parten
er
Muzeul Municipal
Iaşi

Observaţii
Proiect
implementat;

Muzeul Universitătii
„Al. I. Cuza” Iaşi

- drepturi de autor

Asociatia „Dar
Developement”

Proiect
implementat:

Muzeul Municipal
Iaşi

Protocol de
colaborare

Biblioteca Centrală
Universitară „Mihai
Eminescu” Iaşi

Proiect
implementat:

TVR Iaşi 26 –
Televiziunea
românilor de
pretutindeni

2 noiembrie

Gala Excelenţei
în Educaţie,
ediţia a VI-a

29
noiembrie –
8
decembrie

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Iaşi

Gala Scriitorii
Anului

1-2
noiembrie

Uniunea Scriitorilor
din România Filiala Iaşi

TVR Iaşi

Acord de parteneriat
Proiect
implementat;
Acord de parteneriat
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Proiect implementat
:
Acord de parteneriat
Proiect
implementat:
Acord de parteneriat

Calendarul evenimentelor lunii decembrie 2017
Perioada

Organizator/Partene
r

Observaţii

13 – 23
decembri
e

Primăria Iaşi

Proiect
implementat

Nr.

Evenimentul

227

Actiuni de
omagiere a
Miscării
revoluţionare
din Iaşi din
zilele de 14 si
22 decembrie
1989

228

Kasta Morrely
Fashion Week
2017, ed. a V-a

8 – 10
decembri
e

229

60 de ani de la
racordarea
Uzinei de
Lumină a
oraşului Iaşi la
Sistemul
Energetic
Naţional (SEN)

27
decembri
e

Proiect desfăşurat
Primăria Iaşi

Primăria Iaşi

fără susţinerea
financiară de la
Primăria Iaşi

Proiect
implementat:
- găzduire în Sala
Vasile Pogor

Muzeul Municipal Iaşi

230

231

Deschiderea
Centrului
pentru
Cercetare si
Comunicare
Iaşi 1989

Expoziţia
„Desene
Centenar”

14
decembri
e

Institutul Revolutiei
Romane din
Decembrie 1989

Proiect
implementat

Asociaţia ”14
Decembrie 1989” Iaşi

20 – 31
decembri
e

Primăria Municipiului
Iaşi
Muzeul Municipal Iaşi

190

Proiect
implementat

Proiect
implementat:
- montare mash

232

Manifestările
dedicate Zilei
de 1
Decembrie –
Ziua Naţională

- Claudia Martinică
1
decembri
e

Primăria Municipiului
Iaşi

- C. Bahrin
- C. Iordăchioaia
- Olimpia Nistor
- Ş. Deaconiţa
- Ştefan Pintilie
- scenotehnică

Sărbătorile de Iarnă ale Iaşului 2017
Nr.

Evenimentul

Perioada

Târgul de iarnă

decembri
e

233

Organizator/
Partener
Primăria Iaşi

234

decembri
e

Proiect implementat:
- logistică

ianuarie
Serbări de iarnă
în cartiere

Observaţii

Primăria Iaşi

Proiect implementat:
Sonorizare+scenotehnică
serbări cartiere

Primăria Iaşi
Tradiţii pe uliţa
lui Lăpuşneanu

decembri
e

Asociaţia
Al.Lăpuşnean
u

Proiect implementat

235

236

Moş Crăciun în
orăşelul copiilor

decembri
e

Primăria Iaşi

Proiect implementat

logistică

Proiect implementat:
237

Colindători la
Primărie

decembri
e

Primăria Iaşi

- Achiziție cadouri,cozonaci
colindători
- colăcei

238

Serbarea
Pomului de
Crăciun

decembri
e

Proiect implementat:
Primăria Iaşi
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Program artistic+ ornare sală
Serbare copii angajati PMI

239

240

Revelion în
stradă şi foc de
artificii la
trecerea dintre
ani

Festivalul
folcloric „Datini
şi ObiceiuriI de
iarnă”, a L-a
ediţie

Proiect implementat:
decembri
e

Primăria Iaşi

-Servicii artistice
- Prepeliță Diana(DYA)

15-17
decembri
e

Centrul
Judeţean
pentru
Conservarea
şi Promovarea
Culturii
Tradiţionale
Iaşi

Proiect implementat:
Acord de parteneriat

Calendarul evenimentelor incluse în Festivalul Internațional al Educației 2017
(inclusiv costuri)
Nr

Titlu

Perioada

Organizator /
parteneri

Proiect /
Eveniment

1.

Sumă

Sumă

alocată

cheltuită

Observaţii

Proiect: „Alege

8 mai – 15

Colegiul

Proiect

sa contezi”

iunie

National Iasi

implementat:
0

0

acord de
parteneriat

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Iaşi,
2.

Târgul

8– 12 mai

Antreprenorial
Construim

Liceul Teoretic

Proiect

orașul în curtea

„Vasile

implementat:

școlii

Alecsandri”, Iași

0

0
acord de
parteneriat

ISJ Iași
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3.

Proiect

8 mai – 15

SCOALA

„VESTIGII

iunie

GIMNAZIALA,,A

IESENE”

RON-VODA”
ARONEANU

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Iaşi, instituţii de
învăţământ din

Proiect

Iaşi

implementat:
acord de
parteneriat
0

4.

„Între oglinzi

8 - 21 mai

Centrul

paralele” -

Municipal de

expoziție

Memorie

personală

Vizuală Iași

Marius Butiuc

5.

„Dansând cu

Proiect
0

8 - 13 mai

urșii” - expoziție

Municipal de

de grup, Galeria

Memorie

„La Gard 2”

Vizuală Iași

„Ochiul

8 - 13 mai

0

implementat:

Centrul

Proiect
0

6.

0

0

implementat

Centrul

Ciclopului -

Municipal de

Venezia Unica” -

Memorie

expoziție

Vizuală Iași

personală

Proiect

Ozolin Dușa,
0

Galeria „La
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0

implementat:

Gard 1”
7.

Expoziție de

8 - 13 mai

Centrul

grup împreună

Municipal de

cu Clubul

Memorie

Fotografilor,

Vizuală Iași

Galeria

Proiect

„Labirint”

8.

Proiect de

mai

Activitati

Trupa de dans

0

0

10.000

9.600

THE SKY

implementat:

Proiect

ARTISTICE

implementat:

pentru
FESTIVALul FIE

acord de

- Iasi 2017 –

parteneriat

Padara de

- Parada

Deschidere FIE

deschidere FIE

2017
9.

10.

Concursul

mai

Facultatea de

"Microcontrolere

Electronică,

şi aplicaţii -

Telecomunicații

Mihail

și Tehnologia

Proiect

Konteschweller"

Informației

implementat:

Concursul de

mai

creativitate„Ştef

Facultatea de
Mecanică

an

0

0

5.600

5.600
Proiect
implementat:

Procopiu”, ediţia

acord de

a XX-a

parteneriat
etapa județeană
11.

Cercuri științifice
studențești și

8 – 19 mai

Facultatea de
Construcții și

concursuri

194

Proiect

profesionale
12.

Concursul

Instalații
mai

0

0

implementat

0

0

Proiect

Facultatea de

Experimental

Construcții și

”Structuri cu

Instalații

Zăbrele, ediția

implementat

aVI-a
13.

Crosul

mai

Companiilor B2

Asociatia

Proiect

Runners Club

implementat:

Run
0
14.

Rescrie istoria

8 mai -25

Iasului

iunie

0

Logistică
Proiect

Complexul
Muzeal Național

implementat:
12.000

10.460
acord de

Moldova Iași

parteneriat
15.

Expozitie

8 mai – 25

ANDREA

iunie

As. Tranzit .ro

8.708

8.167

Proiect
implementat:

FACIU

acord de
parteneriat

16.

Seri Teatrale

8-10 si 17-

Studentesti

19 mai

Proiect

Asociatia
Cultural Artistica
Studenteasca

implementat:
12.000

12.000
acord de

LUDIC

17.

„Locuri în Inimă”

8 - 28 mai

parteneriat

Centrul

0

- expoziție

Municipal de

personală

Memorie

Ciprian Șandru

Vizuală Iași

0

Proiect
implementat

18.

Ion Dichiseanu

9 mai

Ateneul Tatarasi 0
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0

Proiect

implementat
19.

Concert Coral -

9 mai

Instrumental de
Folclor
Transfrontalier
Corala
Barbateasca

Asociatia Iubire

Armonia -

si Incredere

Constanta,

36.500

34.723

Proiect
implementat:

Romania si
Taraful Muzica

acord de

Divertis -

parteneriat

Chisinau,
Republica
Moldova
20.

Studenti pentru

9 mai – 9

Universitatea

IASI – Rolul

iulie

APOLLONIA

Municipiului Iasi

Iasi

in primul razboi
mondial
Fundatia

10.000

10.000

“Sfanta

21.

Fundatiunea

9 mai – 9

Universitara

iunie

„Regele
Ferdinand I” si
crearea
Romaniei Mari

Apollonia”

Proiect

Asociatia

implementat:

Studentilor

acord de

Apollonisti

parteneriat

Biblioteca
Centrala

Proiect

Universitara
“Mihai
Eminescu” Iasi
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13.000

13.000

implementat:
acord de
parteneriat

22.

DIN TAINELE ŞI 9 – 11 mai
MINUNILE

Palatul Copiilor

GEOLOGIEI
0

0

Facultatea De
GeografieGeologie
(Departamentul
Geologie); Agenţia de
Protecţie a
Mediului Iaşi

Proiect
implementat

23.

Expoziția:
PALATUL
UNIRII -

9 mai – 9

Muzeul Unirii –

septembri

Complexul

e

Muzeal Național

25.000

24.998,55
Proiect
implementat:

Moldova Iași

CARTIER

acord de

REGAL

parteneriat

(1917-1918)

24.

Expoziție „Viața

9– 28 mai

Societatea

și opera Selma

Culturală

Meerbaum”

Româno-

2.000

1.631,40

implementat:
acord de

Germană Iași
25.

Centenarul Zilei

10 mai

Primăria Iaşi

Nationale la Iasi

Proiect

parteneriat
15.500

14.771

Proiect
implementat:
În

cadrul

acestui
eveniment
vor

organiza

următoarele
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se

acțiuni:
1.Conferința
„Monarhia

în

refugiu”,
de

susținută
domnul
Theodor
Paleologu;
2.Lansarea
numărului
special

al

Revistei
Historia, editat
sub

titulatura

„1916-1919.
România
refugiu”,

în
care

va fi prezentat
de

jurnalistul

Ion M. Ioniță,
Redactor-șef al
publicației și de
istoricul
Cosmin

Popa

(Institutul
„Nicolae Iorga”
al

Academiei

Române),
Reprezentantul
Academiei
Române pentru
Programul
Centenar;

198

3.Arborarea
drapelului
României de la
1917: realizare
și

drapel
catarg,

arborare drapel
în

curtea

Muzeului Unirii
Iași.
26.

Dezvelirea unor

10 mai

Primăria Iaşi

0

0

placute

Proiect anulat

comemorative
27.

Conferința

10 – 12

anuală

mai

TUIASI

5.000

5.000

CREDING 2017
Coaliția
Română pentru

Proiect

Educație în

implementat:

Inginerie

acord de
parteneriat

Educatia
Inginerilor in sec
XXI
28.

CODECAMP

10 – 13
mai

Asociaţia

20.000

20.000

Proiect
implementat:

Codecamp

acord de

România

parteneriat
29.

Serile Filmului

10 – 14

Asociaţia

Romanesc

mai

Studenţilor
Jurnalişti din Iaş
i

130.000

130.000

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat
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30.

Expoziția:
IAȘII ÎN PRIMUL

10 mai – 9

Complexul

iulie

Muzeal Național

Proiect

Moldova Iași -

RĂZBOI

Muzeul de

MONDIAL

0

0

0

0

implementat

Istorie a
(1916-1918)
31.

Moldovei

Programul

10 mai –

CLUBULUI

28 mai

Editura Junimea

Proiect
implementat:

„JUNIMEASCRIPTOR” DE
PROMOVARE
A CULTURII
32.

Simpozionul

10-12 mai

Muzeul National

International

al Literaturii

Istorie, cultura,

Romane Iasi

12.000

11.743,35

Proiect
implementat:
acord de

patrimoniu,

parteneriat

editia a X-a
Asociatia
„Patrimoniul
pentru
comunitate”
Iasi, Directia
Judeteana
pentru cultura
Iasi
33.

Expozitia cu

10-16 mai

Colegiul Tehnic

titlul „Iasi-

,,Gh.Asachi"

Capitala a

Iasi
0

Marelui Război „
34.

Educatia prin
arta

Proiect

10-25 mai

0

implementat

Colegiul Tehnic
,,Gh.Asachi" iasi

Proiect
0

200

0

implementat

Muzeul
Memorial
,,Mihail
Kogălniceanu”
35.

Concursului

11 – 13

Facultatea de

Studenţesc

mai

Mecanica

„C.C.

Proiect
0

Teodorescu” la

0

implementat

Disciplina
Rezistenţa
materialelor faza naţională
36.

”Întâlnirea

11-14 mai

ASAFCI – Liga

Academică și

studenților din

Culturală

Facultatea de
Construcții și

a Studenților din

Proiect
0

0

implementat

Instalații

Inginerie Civilă”.
–
IACsIC 2017
37.

Conferintele

11 mai –

academiei in

14 iunie

Proiect

Cadrul FIE 2017
0
38.

FESTIVALUL
DE FOLCLOR “
CÂNT ŞI JOC
DE

11-12 mai

0

implementat

Şcoala
Gimnazială
Ion Creangă,
Iaşi

PRETUTINDENI
”
Inspectoratul
Şcolar Judeţean
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Proiect
0

0

implementat

Iaşi,
39.

FESTIVALUL

12 mai

Universitatea de

NAŢIONAL

Ştiinţe Agricole

STUDENŢESC

şi Medicină

„Asa-i viata

Veterinara „Ion

OMULUI”

Ionescu de la

1.030

1.030

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

Brad” din Iaşi

40.

„Din suflet de

12 mai

crestin” editia a

Ghica

VIII – a

41.

Lansare de

Scoala Ion
Proiect

ISJ

12 mai

Primăria Iaşi

0

0

750

690

carte – Cand nu

implementat

Proiect
implementat

mai e aer –

Transport

Radu Andriescu,

invitat

Editura Max
Blecher
42.

Simpozion

12 – 13

Muzeul

Național

mai

Municipal Iasi

Proiect

„Patrimoniul
cultural al

0

0

8.500

7.739,08

implementat

județului Iași:
evidență,
protejare și
valorificare”
43.

Istoria Orala,

12-13

Institutul de

Proiecte si

iunie

istorie AD

proiectii de o

Xenopol

Proiect
implementat:
acord de

parte si alta a

parteneriat

Prutului

202

Universitatea
Petre Andrei
44.

Muzica usoara,

12 mai

Palatul copiilor

0

0

trecut, prezent si

Proiect
implementat

viitor
45.

Festivalul

13 mai

Luminii

Cercetasii

3.000

1.990

Romaniei

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

46.

Microuniversul

13 mai

Palatul Copiilor

0

0

Proiect
implementat

Plantelor
Şcoala
Gimnaziala „Ion
Neculce” Iaşi
47.

Competitia

13 – 14

Firma

studențească

mai

Continental SA

0

“Electro-mobility

Iasi, cu

student contest

participarea

0

Proiect
implementat

Studenților de la
Facultatea de
Mecanică și
Facultatea de
Electronică,
Telecomunicații
și Tehnologia
Informației
48.

Cupa FIE la

13 – 15

SC Preventis

badminton

mai

Iasi

0

0

Proiect
implementat
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49.

Cupa FIE la

27 mai

Clubul CFR Iasi

0

0

popice tr

50.

Finala Cupei

Proiect
implementat

14 mai

Federatia

Romaniei 2017

Romana de

la Fotbal feminin

Fotbal

0

0

Proiect
implementat

Fundatia
Sportului Iesean
51.

Lansare de

14 mai

Primăria Iaşi

750

142

carte „Cele mai

Proiect
implementat

frumoase
reportaje” –
Viorel Ilişoi,
Editura Grupul
Reporterilor
Independenţi.
52.

Care-i faza cu

15 mai – 9

Asociatia

cititul?

iunie

Culturala Cate-n

Campanie de

luna si-n

promovare a

mansarda

5.000

3.996

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

lecturii in scoli
53.

54.

Centenar –

15-20 mai

Uniunea

0

Comemorarea

Artiştilor

Primului Război

Plastici, filiala

Mondial

Iaşi

Proiect

15 mai- 9

educațional Pași

iunie

Proiect
implementat

ISJ iasi

0

0

Proiect
implementat

de copil prin Iașii
marilor zidiri

0

Palatul Culturii

204

editia a VI-a
55.

Expoziția de

15 – 31

pictură

mai

Ateneul Tatarasi 0

0

Proiect
implementat

”Ochii reginei”,
artist Claudia
Frânculescu;
56.

Doru Antonesei,

16 mai

Primăria Iaşi

257

257

Timi Smeureac,

implementat

„Ciobanul

Transport

freelancer”
57.

58.

invitat

Zilele Educatiei

16 – 20

Facultatea de

Mecatronice

mai

Mecanică

Festivalul

16 – 19

Asociatia

International de

mai

Culturala

Poezie „Grigore

0

0

„Iasul Divers”,

Proiect
implementat

25.000

25.000

Proiect
implementat:

Feedback

Acord de

Vieru
59.

Proiect

parteneriat
18 mai

Asociatia

3.000

3.000

Culturala

editia a III-a

Proiect
implementat:

Dionysos

Acord de
parteneriat

60.

Concurs

17– 18

județean Prin

mai

ISJ iasi

0

0

Proiect
implementat

teatru, spre
educație
61.

Lansare de

18 mai

Primăria Iaşi

carte „Omul

0

0

Proiect
implementat

care cheamă
câinii” – Lucian
Dan
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Teodorovici,
Editura Polirom
62.

Spectacolul „4 x

19 mai

Palatul Copiilor

0

0

4”

Proiect
implementat

Coordonator
proiect- prof.
Ana Hegyi
63.

Sesiunea

19 mai

Facultatea de

Cercurilor

Hidrotehnică,

științifice

Geodezie și

0

0

Proiect
implementat

Ingineria
Mediului
64.

Weekend

19 -21 mai

Primăria Iaşi

CLASIC

Proiect
9.000

9.000

implementat:

CENTENAR
- Filarmonica
Cernăuţi
52.000

52.000
- Opera
Naţională

51.000

51.000

Română Iaşi

- Teatrul
Național de
Operă și Balet
38.080

37.782,50

7.710

6.430

"Maria Bieșu"

- scenotehnică
- cazare/masă

206

22.635

19.106

Filaromonica
Cenăuţi
- cazare/masă
Opera "Maria
Bieșu"

65.

Magia

19 – 21

Asociatia

Baloanelor.

mai

Fabrica de Zbor

Activități Locație

19 – 28

Primăria Iaşi

Parcul Copou

mai

4.000

4.000

Proiect
implementat

Festival al
Baloanelor cu
aer cald
66.

3.000

3.000

Proiect
implementat

Asociatia
OUTVENTURE

67.

Spectacol de

20 mai

Ateneul Tatarasi 0

0

teatru “Libertate

Proiect
implementat

în doi”
Asociația Atrag;
68.

Muzica - limbaj

20 mai

universal
69.

Cros pentru

20 mai

școli

Palatul Copiilor

0

0

Proiect

Iasi

implementat

Fundaţia

Proiect

Comunitară Iaşi

implementat:
acord de

70.

Concursul

Mai- iunie

ISJ iasi

15.000

15.000

parteneriat

0

0

Proiect
implementat

Național
Transcurricular
de Lectură și
Interpretare
„Ionel
Teodoreanu”

207

Ediția a XII-a,
Iași, mai 2017
71.

Piața Unirii,

20 - 31

Uniunea

Piața Artelor

mai

Artistilor Plastici

0

0

Proiect
implementat

din Romania

S-a încheit un

Filiala Iasi

singur acord de
parteneriat cu
UAP

72.

Noaptea

20 mai

Primăria Iaşi

Muzeelor –

5.000

4.037

Proiect
implementat:

locatie: Palatul

Palatul

Roznovanu

Roznovanu,

Iași, Capitala

sediul Primăriei

Renașterii

Municipiului

Naționale

Iasi, vizitare
gratuită în
intervalul orar
19.00- 01.00

Expozitia Iasi,
Capitala
Renasterii
Nationale

Au fost expuse
obiecte de
patrimoniu
primite de la
Muzeul
National de
Istorie a

208

României:
sabia, chipiul si
epoletii
Generalului
Eremia
Grigorescu,
eroul de la
Mărăsesti.
73.

Spectacol de

21 mai

Ateneul Tatarasi 0

0

teatru ”Zelda

Proiect
implementat

(The last
flapper)”
74.

Cupa FIE la

21 mai

tenis de masa

75.

Street ball

Scoala nr. 39

0

0

implementat

G. Calinescu

28 mai

PMI

Proiect

0

0

Proiect
implementat

76.

BCU – speaker

22 - 24 -25

Primăria Iaşi

27.000

13.911

Proiect

mai,

implementat:

10 iunie

Au sustinut
conferinte:
scriitorul Radu
Vancu,
Rectorul Ioan
Aurel Pop, Pr.
C-tin Necula,
scriitorul Pedro
Fuentes

77.

Concurs de

22 -27 mai

Palatul Copiilor

creaţie literară

0

0

Proiect
implementat

209

Atelier
78.

Festivalul

22 - 28

Uniunea

Internațional

mai

Scriitorilor

„Poezia la Iași”

150.000

150.000

Proiect
implementat:

Filiana Iasi

Acord de
parteneriat

79.

80.

„Clasa 22 de

22 mai -

Centrul

Fotografie” -

11 iunie

Municipal de

0

expoziție de

Memorie

grup

Vizuală Iași

,,Iași- Capitală

22-24 mai

Școala

0

implementat

0

0

Gimnazială

de Război”

Proiect

Proiect
implementat

,,Gheorghe I.
Brătianu” Iași
Școala
Gimnazială
,George
Călinescu” Iași
81.

Cunoaşte, ajută,

22-27 mai

Palatul copiilor

0

0

dăruieşte!

82.

Filarmonica Iasi

Proiect
implementat

24 mai

Primăria Iaşi

61.700

61.700

+ Alexandra

Proiect
implementat

Dariescu +
Gabriel
Bebeselea +
Opera Nationala
Romana Iasi
83.

Expoziţie Icoana

20 mai-20
iunie

Palatul Copiilor

pe sticla

0

0

Proiect
implementat
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84.

Concursul

25 mai

Facultatea de

studențesc: -

Construcții și

“Noi tendințe în

Instalații

0

0

Proiect
implementat

ingineria civilă “
– nTIC 2017,
ediția a III-a
85.

14th

26 mai

Facultatea de

"Computational

Construcții și

Civil

Instalații

0

0

Proiect
implementat

Engineering
2017"
International
Symposium*
86.

Concursul de

26 – 28

Asociatia

creativitate

mai

Absolventilor

„Ştefan

Facultatii de

Procopiu”, ediţia

electronica,

a XX-a etapa

telecomunicatii

interjudețeană

si tehnologia

5.600

5.600

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

informatieiELECTRONIS
UTI
87.

Expoziția de

26 mai

Ateneul Tatarasi 0

fotografie ”La

, locatie Casa

Biennale du

Scărilor Ateneu

0

Proiect
implementat

Livre ”a Alteței
Sale Regale
Principesa
Sophie de
Roumanie
88.

Festivalul

26-28 mai

Scoala de Kung

211

0

0

Proiect

Artelor Martiale

Fu Ving Tsun

implementat

Club sportiv
Keumgang
89.

Convorbiri cu

25 mai

Primăria Iaşi

0

0

final Deschis

90.

Proiect
implementat

Proiect

25 - 26

Colegiul

„Literatura şi

mai

National Iasi,

celelalte arte”

0

0

Proiect
implementat

ISJ
Universitatea de
Arte „George
Enescu”, Iaşi
Universitatea
„Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi

91.

MARSUL

26 mai

Primăria Iaşi

Proiect

ABSOLVENTIL

implementat:

OR
30.107

30.000

-Bosquito şi
Țăndărică

92.

CONCURS

26– 27

Universitatea de

NAȚIONAL

mai

Ştiinţe Agricole

STUDENȚESC

şi Medicină

”FĂ PASUL

Veterinara „Ion

SPRE SPORT”

Ionescu de la
Brad” din Iaşi

212

3.550

2.673

1.030

1.030

- cazare şi
masă
Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

93.

Hangariada

26 – 28

Asociatia Zbor

Proiect

mai

Alternativ

implementat:

Moldova,

acord de
50.000

94.

Concert Nigel

27 mai

50.000

Primăria Iaşi

Proiect

Kennedy + Blue

implementat:

Simphony
1.094.800 1.093.009.0

orchestra

5

95.

parteneriat

Concurs de

27 - 28

modelism Cupa

mai

Palatul Copiilor

0

0

- cazare, masă,
transport,
onorarii invitaţi

Proiect
implementat

„Petru Rares”
96.

Festival

27 – 28

Asociatia

Concurs

mai

Culturala

National

20.500

20.500

implementat:

Moldavia

acord de

Folk’n’Iasi
97.

GALA FIE

Proiect

parteneriat
28 mai

Primăria Iaşi

Proiect
implementat:
7.500

6.300

- catering Sala
Mare

98.

Opera ODESSA

28 mai

Primăria Iaşi

Proiect

+Liber Artis

implementat:

Orchestra
16.000

16.000

15.000

14.000

- onorarii operă
- Liviu Mihai
Chelaru,
reprezentant
Liber Artis

213

- cazare şi

99.

Rugby

28 mai

Clubul Sportiv

5.000

4.440

0

0

Politehnica Iasi

100.

101.

28 – 29

SC Preventis

mai

Iasi

Concurs-

29 mai –

Palatul copiilor

expozitie

18 iunie

Cupa Fie la Inot

masă invitaţi
Proiect
implementat

0

0

Proiect
implementat

0

0

Proiect
implementat

judeţean Arta si
Tradiţie
102.

Educatie prin

29 – 30

Asociatia

arta si toleranta.

mai

Culturala

2.000

2.000

implementat:

„Semper Artes”

Zilele Culturii

Proiect

acord de

Multietnice la

parteneriat

Iasi, Editia a IIIa, 2017
103.

Conferința

29 – 30

Consiliul pentru

Școlilor

mai

studiile

0

0

Proiect
implementat

universitare de

doctorale

doctorat al
TUIASI

104.

CONCURSUL

30 – 31

Școala Populară

NAŢIONAL DE

mai

de Arte “Titel

DANS

Popovici” Iași

POPULAR
„TUDOREL
STĂNESCU”

214

0

0

Proiect
implementat

105.

Al 12-lea

30 mai – 2

Societatea

Simpozion

iunie

Română a

Internațional de

Chimiştilor

Produse

Cosmetologi

Cosmetice și

7.000

7.000

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

(SRCC)

Aromatizante
”NaturăSănătateFrumusețe”, Iași
106.

Premiera Alice

1 iunie

Ateneul Tatarasi

in Tara

0

0

Minunilor,

Proiect
implementat

Gradina
Botanica
107.

Kasta Morelly

1 – 4 iunie

Kasta Morelly

30.000

30.000

Fashion Week

Proiect
implementat:
acord de
parteneriat

108.

Iasi – capitala

1 – 10

Uniunea

regala

iunie

Artistilor Plastici

34.000

34.000

implementat:

din Romania –

acord de

filiala iasi

109.

Sesiunea de

1-8 iunie

ISJ iasi , Liceul

comunicări

Teoretic „Al. I.

științifice a

Cuza” Iași

Proiect

parteneriat
0

0

Proiect
implementat

elevilor de liceu
la disciplina
Istorie
110.

Sesiunea de

1- 8 iunie

ISJ iasi

63.650

44.828,94

S-a încheiat

comunicări

un singur

științifice a

acord de

215

elevilor pe tema

parteneriat

consumului

petnru toate

eficient de

evenimentele

resurse –apă,

ISJ şi Palatul

energie termică,

Copiilor din

energie

FIE

electrică- în școli
111.

112.

Șotron. Târg de

2-4 iunie

Asociatia

cărți, jocuri și

“Patrimoniu

distracții, ediția

pentru

a IV-a

comunitate”

Concursul

2 - 4 iunie

Asociaţia

național

Judeţeană de

universitar de

Şah

0

0

Proiect
implementat

0

0

Proiect
implementat

șah – etapa
finală
113.

Proiect cultural

1-7 iunie

„Razboinicii de

Asociația

4.000

3.997,73

Proiect
implementat:

Culturaled

hartie”

acord de
parteneriat

114.

Cupa 1 Iunie

3 - 4.iunie

Şah

Palatul copiilor
A.J. Şah Iaşi

0

0

Proiect
implementat

115.

Spectacolul de

3 iunie

Ateneul Tatarasi 0

0

teatru ”Peter

Proiect
implementat

Pan”
116.

Spectacolul de

3 iunie

Ateneul Tatarasi 0

teatru

0

Proiect
implementat

”Atenție:
aterizăm”, regia

216

Daniel Onoae,
producție a
Ateneului din
Iași;
117.

Muzica pe

3 iunie

Palatul Copiilor

0

0

meridiane
118.

Spectacolul de

Proiect
implementat

3 iunie

Ateneul Tatarasi 0

0

teatru

Proiect
implementat

”Atenție:
aterizăm”
119.

Gala Cantus

3 iunie

Mundi dedicata

Asociatia Iubire

0

0

si Incredere

Proiect
implementat

Zilei
Internationale a
Copilului
120.

Concurs

3 iunie

Palatul Copiilor

0

0

Desene pe

Proiect
implementat

asfalt
Palas iasi

121.

Inaugurarea

5 iunie

Ateneul Tatarasi 0

0

Romantic Parc

Proiect
implementat

Ziua
Internațională a
Mediului;
122.

Muzica —

6-7 iunie

sufletul vieţii”
123.

Palatul copiilor

0

0

Iasi

Expoziţie

7 – 17

personala a

iunie

Proiect
implementat

Palatul Copiilor

0

0

Proiect
implementat

elevei Valentina
Parpauta

217

124.

Iașii, inima

9 mai – 15

Colegiul

României în

decembrie

Pedagogic

0

înfăptuirea

„Vasile Lupu”

idealului

Iași

național –

Lansarea

simpozion

apelului de

internațional

participare

Inspectoratul

la

Școlar Județean

simpozion

Iași,

0

Proiect
implementat

– 9 mai

Simpozion
internațion
al – 7-9
iunie
125.

2 conferinte

8 iunie

Liceul

0

0

Tehnologic de

Erasmus +

Proiect
implementat

mecatronica si
automatizare

126.

FOTO PUNCT 2

9-21 iunie

Centrul de

10.000

10.000

Fotografie

implementat:

Contemporană

acord de

Iași

127.

Premiera

11 iunie

Proiect

parteneriat

Sala Mare de

spectacolului de

Spectacole

pantomimă ”

Radu Beligan a

Oaza ”, regia

Ateneului

Adi Afteni;

218

0

0

Proiect
implementat

128.

Proiect „Negru

15-21

Școala

pe Alb”

iunie

Gimnazială

0

0

Proiect
implementat

„Ștefan
Bârsănescu”
Iași

Inspectoratul
Școlar Județean
Casa Corpului
Didactic
129.

Premiera

15 iunie

spectacolului

Ateneu:

0

0

implementat

Sala Mare de

”Alegerea” de

Proiect

Spectacole

Regele Mihai I,

Radu Beligan a

cu participarea

Ateneului

Alteței Sale
Regale,
Principesei
Maria
130.

131.

Atelierul de

15 – 18

Tango

iunie

Spectacolul de

17 iunie

Primăria Iaşi

0

0

Proiect
implementat

Primăria Iaşi

0

0

teatru

Proiect
implementat

”Peter Pan”,
regia Iulian
Sandu,
producție a
Ateneului din
Iași;
132.

Traseul

17 iunie

Pro

4.500

219

4.500

Proiect

memoriei
133.

Spectacolul de

BikeAddiction
17 iunie

Primăria Iaşi

implementat
0

0

teatru ”Atenție:

Proiect
implementat

aterizăm”, regia
Daniel Onoae,
producție a
Ateneului din
Iași;
134.

Traseul

17 iunie

Primăria Iaşi

0

0

Proiect

Memoriei – Iasi

Implementat –

Capitala

vizitarea

Renasterii

gratuită a 10

Nationale

clădiri simbol
din perioada
Primului Război
Mondial

135.

Picnic Britanic

18 iunie

British Council

0

0

Proiect
implementat

136.

Invitatul special

18 iunie

al lunii iunie la

Ateneu:

0

0

implementat

Sala Mare de

Ateneul din Iași,

Proiect

Spectacole

spectacol

Radu Beligan a

susținut de

Ateneului

actrița Daniela
Nane;
137.

138.

Festivalul

19 – 23

Sala Mare de

Operelor

Spectacole

Independente,

Radu Beligan a

ediția I;

Ateneului

Centenarul

20 iunie

Primăria Iaşi

Reformei

0

0

Proiect
implementat

20.000

18.256

Proiect
implementat

Constitutionale
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de la Iasi
139.

Spectacolul

21 iunie

„Revenire la

Orchestra

0

0

Proiect
amânat

FOLCLOR

baștină”
Vladimir
Samsonov
140.

Inaugurarea

20 iunie

Primăria Iaşi

0

0

tramvaiului

implementat:

Centenarului
141.

Gala

Proiect

logistică
25 iunie

Ateneul Tătăraşi 7.000

Voluntarilor

3.988,75

Proiect
implementat

2017

servicii de
catering pe
parcursul FIE
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